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Slovo úvodní.

^
[ T el tohoto výboru jest zajisté jasný. Chce
IJj ukázati, jak obrazilo se nazírání na sociální

bídu v pracích básník eských i cizích,

jak eský proletá cítil nespravedlnost a spole-

enský útisk, a konen chce znázorniti ideový
postup, jak volání po sociální spravedlnosti na-

bývalo v poesii forem jasnjších a uritjších, jak

rostlo pesvdení, že spravedlnost sociální musí
zvítziti. A v eské poesii na štstí nechybí skvlých
píkladfi horoucích básnických výlev, tklivých

verš, ujímajících se vele utlaených a slabých,

i výkik vzpoury, odhodlanosti a nadje. Tak
v oddílu prvém, v poesii sociální eských básník,
zrcadlí se postup a vývoj básnického nazírání na
sociální pomry eského lidu. Snahou výboru
tohoto jest ukázati, jak básník souvisí úzce s bo-

lestmi a bídou chudiny; nebo není tém ani

jediného velkého básníka eského, v jehož spisech

by sociální struna nezaznla.
Záleželo tedy na tom, by básn isté lidskosti,

prodchnuté sociální spravedlností, protesty proti

zloádm spoleenským, podány byly dlnictvu
zpsobem co m.ožno pístupným, aby tak vyko-



naly úinnéji své kulturní poslání. Kniha taio

chce ukázati dlnictvu, jež pi skrovných pro-

stedcích svých, nedostatku asu i píležitosti ne-

mže namnoze míti literárního pehledu, jak v a-
dách básníkft ozývaly a ozývají se hlasy, sympatisu-
jicí vele s utlaenými, bojující za svobodu a za vy-

svobození lidstva z bezmezné bídy, do níž kapi-

talism uvrhl vtší ást národa. Vznešený je úkol
poesie, chápe-li se v tom horkém a krutém boji

o denní chléb a holý život poslání svého, vyslo-

vujíc mohutné a ist touhu po lepší, krásnjší
spolenosti, kde dostane se dlníku jeho práv,

úasti v umní a ruchu kulturním, kdy bude konec
beznadjnému krutému živoení, v nmž vtšina
obyvatelstva svta úpí.

Teba vŠak, by poesie pronikala vždy více

denní život, povznášela kulturní úrove lidu ve
spolku s umním výtvarným. Umní srostlo dnes
již více s pojmem » sociální <, a poesie sociální

byla již dávno. V nejlepších výtvorech básník
svtových ozývá se ten ist lidský akkord. Práv
duchové stojící na výšinách touží nejvroucnji po
osvobození lidstva, sympatisujíce se zápasníky za

spravedlnost sociální. I v literatue eské je již

záhy dosti píklad úzkého a vroucího pilnutí

básníka k lidu, jehož klopota a životní zápasy
stávají se pramenem nejistší inspirace. Lidové
písn tšily se vždy nejživjší pozornosti tvrích
duch, a nejen veselá, jásavá struna, ale i hoký
stesk poroby, poddanství vyvolal živý ohlas v li-

teratue.

Nelze popíti, že výbor náš má etné mezery;
bylo nutno poítati s tím, by knih?, píliš ne-

zdražila se objemem a tím neminula se vlastního

úele: pístupnosti nejširším vrstvám. Zvlášt v ži-

vot spolkovém, kde ozýval se astji stesk na



nedostatek vhodných ísel recitaních pi vážných

veírcích i akademiích, byla dávno cítna poteba
knihy sociální poesie. Chybí-li z cizích literatur

mnoho básní vhodných, jest to zajisté pochopi-

telno, uváží-li se, že celá ada silných básní, i so-

ciálních, následkem jisté netenosti veejnosti k pe-
.kladm cizí poesie, dosud vbec do eštiny pe-
ložena není.

Nutno vytknouti též stanovisko naše pi výboru
z básník eských. Záleželo zde v prvé ad na
zachycení vývoje sociální myšlenky ve spisech

básník nkolika charakteristickými ukázkami, ale

úelem výboru není a nemže býti podání celko-

vého obrazu vývoje a innosti každého básníka.

Nepokouší se vbec podati obraz celé innosti

básnické, ale volí též práce tch básník, jichž

vlastní innost kotví jinde, jen proto, že v jejich

životním díle ozývá se místy krásn sociální struna.

Výbor tento není po této stránce anthologií, ne-

praví, že podává z básníka to nejlepší, ím by byl

autor nejlépe a úpln charakterisován, ale ped-
vádí pouze stránku jedinou, le jist istou, ba
nejlidštjší. Tak chybí na píklad ukázky poesie

Kolárovy, Erbenovy, Máchovy, Celakovského, celé

satyrické básn Havlíkovy i ukázky z nejvtších

lyricko epických básní Svatopluka echa, Jaro-

slava Vrchlického a mnohých jiných. Ukázky
tvorby románové a poesie dramatické, a týkají

se pomr sociálních, bylo nutno rovnž vypustiti.

Budiž aspo zde estná vzpomínka na dramata
F. V. Jeábka, M. A. Šimáka, F. A. Šuberta, na
romány Pflegrovy, Arbesovy a jiná díla, dležitá
pro seznání eské literatury sociální líením svta
malých a utlaených lidí.

Stopy sociálních motiv shledáváme v eské
literatue již tehdy, kdy v mladé, teprve se tvoící



literatue bylo plno krotkých idylek a loyálních

výlev. Ale u velkých duch té doby shledáváme

pece stopy úzkého pilnutí a soucítní s chudým.
elakovského rozkošný >Ohlas písní eských*
usmívá se na nkterých místech laškovn strastem

života; velký pvec >Máje< jeví sympatii pro ro-

mantické vyddnce. Boj za svobodu politickou

pispl k sesílení cítní sociálního, zvlášt životní

práce Havlíkova mnoho vykonala v tomto smru.
Bojuje sžíravými epigramy a verši proti absolu-

tistm, šplhalm a zpáteníkm, uil zdravému
nazírání na pomry skutené; zásadou >Poesie

musí býti pravda*, vykl podklad, na nmž ryzí

poesie sociální spoívá. Nezahalena, nezbarvena

falešnými hesly, podává pravdu, by asto trpkou.

V letech padesátých je, bohužel, v eské poesii

ticho — doba absolutismu Bachova »zavela eskou
literaturu do Šatlavy*. Nebylo pomyšlení na vrné
líení spoleenského života eského, tím mén na

výkiky revolty.

Po Havlíkovi budiž vysloveno nejdražší jméno
poesie eské: Jan Neruda. Poátky sociální

poesie Nerudovy sahají do polovice let padesátých.

Jeho 'Hbitovní kvítí* datuje se z let 1855— 57;

hluboké ballady z »Knihy verš* ped r. 1860.

Nkolika ádky zachycuje Neruda celou hloubku
zoufalství a bídy chudiny; poprvé vylíil tkliv

eské živoení chudých a nejchudších, lidí bez

písteší. Po Nerudovi pichází celá ada básník
s motivy sociálními. Zvlášt byli to chudí, živo-

ící, chorobní studenti, kteí žhav cítili spole-

enskou nespravedlnost Rudolf Mayer v básni

>V poledne* poprvé líí spor kapitálu s prací,

vášnivý a nešastný Vácslav Šolc opvá vele
chudé chaloupky a ruce mozolné, tkliv líí v del-

ším lyricko epickém zpvu >Ddovy vrásky* utr-



pní starého robotníka z doby poddanství. Ani
národní a slovanský smr nezatlauje sociální noty.

V poesii Svatopluka echa proniká vroucí

procítní sociální spravedlnosti; v ohromné básnické

tvorb Jaroslava Vrchlického rovnž zní

dosti míst spravedlivého protestu proti tm a útisku

duševnímu i proti hrubému násilí, jemuž podléhá
chudina. A v novjší dob není tém ani jedi-

ného básníka, na jehož srdce neudeila by spole-

enská bída. Vášnivé, vroucí, citové verše Ant.
Sovy, prudké, oisující protesty M a c h a r o v y
proti zbahnlým sociálním pomrm eským, re-

voluní lyrika K St. Neumanna, básn nezná-

mého vštce z ostravského pekla Petra Bez-
ruce, kypící fenianským hnvem a bolestí — vše

svdí, že stupující se hrozný tlak kapitalismu

zanechává hluboké stopy v duších básnických jež

bídu lidu spolu prožívají. I v mystické, slavné

nádhee verš Bezinových najdeme vty hlu-

bokého procítní bídy lidské, pedasn zhynulý
básník »Mstivé kantileny« K. Hlaváek je

charakteristickým dokladem, jak bída zahubila

skvlý básnický talent.

Oddíl druhý tohoto výboru chce poprvé uká-
zati, jak vyvíjelo se básnické tvoení sociálního

smru v lidu samém, podati ukázky samouk a

pak ukázati úast na poesii uvnit sociální demo-
kracie eské. Protesty proti duchovním i svtským
utlaovatelm zachovány v lidových skladbách
vku 16. i 18., zvlášt z dob selských bouí Od
let šedesátých je poesie eská bohatá na dlníky
samouky, jichž píspvky teme již v beletristických

asopisech let šedesátých (Chládek, Hovorka a jiní).

V dob poátk hnun' dlnického byli první pr-
kopníci socialismu v Cechách spolu básníky samo-
uky — dkaz to, že poesie byla nerozlunou



družkou boje za práva lidská. Ovšem nelze

mnohým básním dlník, vytvoeným uprosted
prudktMio boje, ustaviného stíhání, žaláování,

v limorném boji o nejbídnjší skývu chleba, pi-
kládati písného mítka kritického. Jsou kultur-

ními, ovšem prožitými a hluboce cítnými doklady
dlnických boj, a jako takové mají místo své

v djinách hnutí dlnického. Nkteí z autor,
jako na píklad soudruzi Pecka a Fr. Hlaváek,
byli nuceni uchýliti se z Cech do Ameriky, kde
prvý v chudob zemel a druhý dosud jako zna-

menitý dlnický organisátor a noviná úinn pra-

cuje Z jiných starších soudruh literárn inných
pojaty do výboru zvlášt dlnické verše soudruha
Cajthamla-Liberté, redaktora >Severoeského Dl-
níka*, soudruha Viléma Davida a Josefa Krapky,
redaktora »Dlnických List« vídeských; vedle

toho pak pokusy mladších: Foltýna, lilového, Sa-
turnina a jiných z »Rudých Kvt*. Též skrovné
ukázky vyjmuty z hnutí pokrokového.

Pomrn nejskrovnji zastoupen oddíl tetí:

peklady z literatur cizích. Tak bylo nutno z bo-
haté sociální poesie nmecké obmeziti se na ukázky
nkolika autor, totéž týe se poesie italské, fran-

couzské i anglické. Z literatur tch je známa celá

ada básní rázu sociálního dosud jenom v origi-

nálech, jichž svéráznost je mnohdy velmi tžko
pekladem vystihnouti. Z literatur románských po-
užito hlavn pkných peklad Jar. Vrchlického,
rovnž použito rozptýlených ukázek peklad
francouzské poesie dlnické Jsou to ovšem sporé
ukázky, ale i ty dávají nahlédnouti do mohutného
sociálního vení v cizin, ukazujíce, jak stejn bije

srdce proletáe mluvícího jinou eí v cizích krajích.

Budiž vnován výbor tento dlnictvu s páním,
by dlnictvo eské, zvlášt or.o uvdomlé, sorga-



nisované a chápající, sblížil více s literaturou a

pispl k pokroku kulturnímu. Umní pestalo

býti dávno výhradou bohá a sbližuje se volbou
látky i popularisací s lidem, poesie rovnž pe-
stáv^á býti luxem ve zlatých oízkách v buržoasních

salonech a stává se hlasatelkou doby píští, vý-

razem cítní širokých mass, v nž pronikají stále

více paprsky osvty. Poesie sama stykem se širo-

kými vrstvami trpícího lidu nabývá šíe a rozpjetí,

k významu umleckému druží se její vliv sociální

a výchovný Tento vliv zajisté nebude nikdo pod-

ceovati, kdo pocítil, jak slovo básníka dovede
asto nejlépe vystihnouti bolesti své doby.

Proto budiž poesie majetkem nejširších vrstev

a dležitým initelem v kulturním rozvoji dlnictva

Daleka obchodnických snah a zasahuje stále

mocnji v boje proletá a z tch boj za právo

vyddných erpá látky k tvoení. Dnes sociální

poesie a beletrie je již stálou souástí vzdlávacích
snah organisovaného dlnictva eského, jako jí je

již dávno divadlo. Poesii pstuje beletristický

asopis »Rudé Kvty* vedle celé ady list strany,

které též rubriku pro poesii a beletrii zavedly.

A k povznesení a prohloubení toho ruchu sociál-

ního v literatue nech pispje i skrovný tento

výbor poesie sociální.

Konen díky budtež všem autorm v knize

této zastoupeným, kteí laskav svolili k otištni

prací básnických, jakož i všem, kdož jakýmkoli
zpsobem zájem pro poesii dlnickou projevili.

V Praze 1902.

Poadatel.
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Jan Pravoslav Koubek (nar. 1805, zem. 1854). Ml
zdravý smysl života a jeho víra v pokrok lidstva, onu
»ducha všemohoucí sílu, jež jest a vn bude vítzem*,
záí ist v dílech jeho a jímá i pes asovou vzdálenost.

Káral v satyrách svých, zvlášt v >Básníkov cest do
pekel* malichernost a pedsudky eského života, ticho-

šlápky a jalové duše. Hlásal »lásku k svobod, svtla dcei,
hnv a válku proti chlapské sbi, která mrskající líbá

metlu*. Budiž tato básei starého básníka eského nejen
ukázkou historickou, ale i dokladem lásky básníkovy
k lidskosti, svobod a právu.

Bh as.
Oda na zniení obchodu s otroky.

1834.

Mové se nebe pede mnou otvírá,

Stol velikého božstva vidím skvoucí,

Clovctví, volnost, právo jej podpírá.

Blesk kolem záí slávy nehynoucí;

Moudrost silnjší nežli orlí kídlo
Ochrauje to pevné vlády sídlo.

K hrobu se ubírá plný mozol
Pedsudek, staec vlasu šedivého.

Byv podporou pivlastnnélio stolu,

Vrah i citu i inu šlechetného;

Tmou zplozený syn, volnosti neznaje,

V okovech seven asm našim laje.
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Pi ném jsou trapii a muitelé,
Co lid krvavým právem hubí váli;

Ve tevách hoe, potupu na ele,
Ted pláou jako jiní plakávali;

Na blesk volnosti hledíc okem lstivým

Sužují divadlem se strašn tklivým.

Na trón zase vhlasný mládenec,
Jasnou na slávu vylily nebesa.

Na hlav z kvtu volnosti ml vnec,
Zasedl, blesk' okem — otroctví klesá!

Krutost se zachvla, uprchlá zloba.

Svobodn dýše zlatá svta doba.

» Bezpráví konec, konec píkoenstvíN
Ozval se hrozný hlas silného krále.

»Syn vkft jasných, otec lovenství
Bdl jsem nad lidským losem a bdím stále,

I nedovolím, by hrdost zpozdilá

Nad mnou i nad svtem triumf slavila!*

To byl Duch as, z jehožto rozkazu
Šlechetná ilost šíí se a svítí,

Tma mizí s pelechem zlých zemplaza,
Hrad násilí a kivdy sloup se ítí.

Hynou ukrutné znaky svévolnosti,

A lovk trhá etz nevolnosti.

A když na moi nebe se rozchmouí,
A sever vzteklý vetchou vládne lodí.

Zdšený plavec z Iflna krutých boui.
Ze zoufalství do poklidu pechodí:

Tak do volnosti pejde svt z poroby,
A z trpkých slzí do radostné doby.

14



ÍLde nedávno k nesíáv našich as,
Sloužili zisku nelidských barbar

Nešastní brati afrikánských pas,
Koistí jsouce evropských korsar.

Kde pedsudek jen prvodce byl stálý.

Kde svtlo tmou, a volnost híchem zvali:

Tam náhle trouba svobody zahmla,
A plodné kolem vzbuzuje nadje;

Kde ped tím ranní zá se nezaskvla.

Tam slunce svobody paprsky seje,

Lid proti boui staten se zbrojí.

Král nad lidem, nad králem zákon stojí.

Náš vk je budoucnosti rukojemstvím,
A lovk v jamu nadarmo nevzdychá.

Lež pokoí se pravdy ped královstvím,

Svobodovražedlná klesne pýcha;
Nad právem zpupn pestane horovat,

A žezlem starým nový lid spravovat.

>Svobod sláva! < duch pemocný volá;

»Krvavým outokm konec položím.

Nižádná síla mn již neodolá,

Stelami nepátel svj luk naložím.

Strach vám, již nebe slyší lidu prosbu!*

Zablesklo — zaval hrom — Bh stvrdil hrozbu.

Jana Pravoslava Koubka Sebrané spisy veršem i prosou.
V Praze 1857. Díl II.

15



mmmmmmmmm
Karel Havlíek (nar. 1821, zera. 1855). Prvni a rej-

vtší noviná eský. Zápasil pérem svým hrdinn v dobé
útisku za nejdražší statky lidstva: svobodu myšlenky a p.'áva

lovka; pronásledován mocnými a šlapán vlastními mali-

chernými vrstevníky. Tupý, bezohledný absolutism vyrval

jej násiln z náruí rodiny a odsoudil do vyhnanství t Bri-

xenu. — Havlíek, jenž neohrožen metal zniující blesky

satyry proti tmám, je jako básník srdený, milující

lovk — charakter. V jeho dojemných »Tyrolských ele-

giich< tesou se v smíchu slzy. Jeho slavná satyra >Kest
svatého Vladimíra* biuje žhav absolutism duchovni
i svtský. Rozkošná je ironická básci »Král Lávra*.

V »Epipramech* jeho je plno hokých životních zkuše-

ností a vtipu, horoucí nenávi.sti proti šiitelm tmy a p-
vodcm sociálních útisk. Odešel záhy uštván a nedocenn,
ale památka jeho žiti bude v myslích všech pokrokových
lidí jako velkého eského lovíta-hrdiny.

Úryvek ze Krtu svatého Vladimíra.

Zpv tetí.

(Lf! potrestání Peruna, jenž nechtl hmíti o carové svátku.)

Vojenský soud.

Rože, kýž jsem policajtem!

to je vyražení!

koho chce. toho si chytne

a dá do vzení.

Každý si ho musí vážit;

kdo na zaškaredí,

pro urážku policajta

ve štokhauze sedí.

16



Ctte, hoši, policajty!

ouvejl jak to bolí!

stát vyplácí krejm metlou,

ale ševcm holí.

Slyšte, lidé, pro výstrahu

mé smutné zpívání,

že se proti policajtm
sám bh neubrání.

Už ho vedou svázaného,

všecko ve mn hrká!

dva ho táhnou za rameno,

jeden vzadu strká.

»Jenom mne po humnech vete,
však já s vámi pjdu,

nedlejte mi ve mst
veejnou ostudu!*

Ale na humnech u strouhy

paní Perunice

zapírala Peruátku
nco na suknice.

Tak poznala svého pána,

hned se s hrozným kikem
na pochopy oboila

mokrým laviníkem.

Ale Perun dobrotisko

sám ji napomíná:
» Schovej, ženo, me do pochvy,

pišla má hodina!* —

17



Policajti s i*crunicí

na humnech se vadí:

u dvora se zákonníci

o Peruna ladí.

A již Perun upoutaný
v Šatlav nocuje:

juristflm se z paragraf
žádný nešikuje.

Neb ten, kdo zákony dál,

neml ani zdání,

že car vezme nkdy boha
do vyšetování.

Ráno pišla apelace

k caru celá bledá,

že se proti Perunovi

zákon najít nedá.

Car se na n zle osopil,

ek' jim, že jsou osli,

poslal hned pro vojenský soud
do kasáren posly.

Vojenský soud, to je samec!

soudí jen se práší:

on má všechny paragrafy

v jedné patrontaši.

Vojenský soud na civilní

kouká se s vysoká,

nesoudí podle zákon,
všechno jen od oka.
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Vojenský soud má žaludek

zdravý jako šiika:

nevinného na komando
stráví jak vinníka.

Vojenský soud z nieho nic,

jako áký tvrce,
nález právn potvrzený

ml jako na šrce:

»Ze dle vyšlé proklamace
komandujícího

a dle ostatních zákon
soudu hrdelního —

pro urážku první tídy
Jeho Velienství

pro vzpouru, nemravné ei,
pro neposlušenství —

Perun bh jest odsouzený
k provazu dle práva,

že však k utopení v Dnpru
milost se mu dává;

bude ale pro výstrahu

neposlušné chase

vleen k ece po ulicích

na koském ocase. « —

Práv jeden žurnalista

sedl také v díe,

proto že se bohu rouhal

a psal proti víe.
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Soud jej odsoudil, použiv

té píležitosti,

k stejnému trestu s Perunem
íc v&Ii nestrannosti.

Obrazy Života 1861, str. 209—210.

Z verš a epigram Karla Havlíka.

Rrate echu, shod ernou hazuku!

Hazuku též ímští vrazi mli,

co v Kostnici Husa upálili.

Brate echu! podupej komžiku;
bílé komže jezovité mli,
co nám naši slávu popálili.

V seminái 1841. Blanický.

Sebrané spisy K. H , vyd. Svatobor r. 1870.

Kytice.

yje vétíek
reakcionáský,
bží František*

k Dunaji,

nabírá vody
do podbradky.

* Minin jistý eský iáský poslanec, kterÝ i pozdji
po r. 1860 stál v popedí ruchu národního. Báseii je pa-

rodována dle známé básn Rukopisu Královédvorského.
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Po vod k nmu
ouádek pluje,

^

oufádek krásný,

erný a žlutý.

A jal se Franta

ouádek lovit,

spadl, ach spadl

mezi stolice.

»Kdybych já vdl,
ouádku mastný!

že bych t mohl

jistotn dostat,

držel bych radj

s aristokraty.

Kdybych já vdl,
ouádku mastný!

že bys mi mohl

na vždy pozstat,

zradil bych celou

demokracii.

Kdybych já vdl,
ouádku mastný!

že bys mi mohl

asem zas ujít,

držel bych pedce

radš s demokraty!*

1850, 3. dubna.
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Ach, není tu, není -

Ach, není tu, není,

' co by nás tšilo,

ach, není tu, není,

co nás tší:

co nás tšívalo,

pány mrzívalo,

ach, není tu, není,

co nás tšil

Jaká to ústava

bez snmu, bez práva,

jaká to ústava,

s obležením?*
Taková ústava

je jako votava,

je jako votava,

s zaplaveními

Poád nám dávají,

co se nám nelíbí,

poád nám dávají

vtší dan;
dávají oktrojky,**

na šíje obojky,

ert by to vydržel,

zhurta, na n!
1850, 8. bezna.

* Naráií se tu na »tav obleieni prohlášený v Praze
dne 10. kv£tna r. 1849.

** Míní se okirojovaná ústava íšská xe 4. bezna
r. 1849, a koncem roku toho rovnéi oktrojované ústavy
semské.

22



Mn se, mné se, mné se všecko zdá.

JM
ne se, mne se, mne se,

mn se všecko zdá,

že pan Svarcenberk
o ústavu hrá;

Mn se, mn se, mn se,

mn se všecko zdá,

že o konstituci hrá:

to obležení

nadarmo není,

to se asem svým
v robotu zmní!

Mn se, mn se, mn se,

mn se všecko zdá,

že o konstituci hrá!

Škoda je tch as,
když jsme povstali,

když jsme konstituci

ve snu dostali;

škoda je tch as,
když jsme povstali,

že jsme my vás neznali:

mli jsme vás znát,

na fru vás dát,

za hranice vyjet,

tam vás vysypat!

Skoda je tch as,
když jsme povstali,

že jsme my vás neznali!
1850.
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JVl

1850.

Píse.

y pole oeme, jiný tam seje,

my se klopotíme, on se nám sméje;

pokej, ty šelmo, nebudeš klidit,

však my se nedáme vn jen šidit.

A je tak nebo tak, pede njak bude,
pro tch pár lump národ nezhyne:
pro jedno kvítí slunce nesvítí,

však my t, , nechceme míti.

Píse ech r. 1850.

yie, matiko, zle!

Švarcenberci zde:*

jeden, ten je generál,

a druhý je kardinál;

zle, matiko, zle!

Zle, matiko, zle!

Švarcenberci zde:

jeden drží karabá,
druhý íká » Otenáš «;

zle, matiko, zle!

Zle, matiko, zle!

Švarcenberci zde:

jeden, ten je arcibiskup,

a druhý je taky

zle matiko, zle!

(Dle opisu.)
Básnické spisy K. H. Vyd. ^uisi.

• Ministrprcsident kntip Felix Schwarzcnberg.



z Brixenu. (Úryvek.)

\} samot kdy sedím a se soužím

mlením jen státu, církvi sloužím.

Nevidím než krávy, kapucíny ...

Básnické spisy K. H. Vyd. Quis.

Z Epigram.
(Z cyklu I. — Církvi.)

Nedostatenost.

Hokazují knží z plných plic,

že náš rozum po tom rajském ovoci

za moc nestojí bez boží pomoci. —
Vím, páni! vím ješt víc —
že váš rozum i s tou boží pomocí
nestojí za nic.

1844, 25. dubna.

Sebrané spisy K. H., vyd. Svatobor r. 1870.

Otec a matka.

Rfih, náš otec, pro chování

deset nám dal pikázání,

ale církev, naše má,
zkrátila je v jedno: >Pla!<

Brixen, 26. ervna 1853.

Básnické spisy K. H. po. L. Quis. Praha 1898, F. Šimáek.

Definitio disciplinaris.

Ve jménu . . .

y naší církvi — brachu, vz!
ržence, obrazy, panny,

míval-li je v rukou knz,
jmenují se j>dotejkany«,

1844. 20. února.
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Toast.

5láva slavnými Ode vŠech budiž ctín

Fará v Miletín!

Nemá nad nj milejšího Hospodin,

ani hospodyn!
1844, 26. dubna.

Nápis na budoucí kolej Jezovitskou v Praze.

Uajej, hajej, stará Praho!
' hajulinkej, moje blaho!

pŠ! pšl dadej, noc se blíží —
piletU netopýi,

1844, 20. kvtna.

Talenty,

P;
>avlu h a Petru lip —
ticho, závist, ticho —
kaplanm dal pán Bh vtip,

a farám bicho.

1844, 6. zái.

Selský.

p"ará dlá z chleba a vína

pro duše selské tlo a krev.

Sedlák dlá tlem a krví

pro tlo knžské víno a chléb.

1844, 15. bezna.

Vybrané spisy K. H. B., vyd. K. Tma r. 1886.

(Z cyklu II. — Králi.)

J^'

Demokratický.

[echod, Vašku, s pány na led:

mnohý píklad máme,
že pán sklouzne a sedlák si

za nj nohu zláme.

1843, 1. prosince. Cenká Vela r. 1846, is. 2.
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Tak zní první kriminální lánek:
každý zlodj, jenž položí na —
oltá spravedlnosti berana,

cist a práv bud jak beránek.

Sebrané spisy K. H., vyd. Svatobor r. 1870.

(Z cyklu IV. — Svtu.)

Zlodj.

7lodj bližního prý nemiluje:

Vždy on se s ním rozdluje.

1846, 9. íjna. (Z opisu.)

Básnické spisy K. H. Vyd. Quis 1898.

Osel a liška.

Qsel-lovk, ten se lehce zná,

poád zpívá: >Já, já, já, já, já!«

Za to trpce cítí: *Vás, Vám, Vy,«
nosí za vás petžké žoky.

Liška-lovk, ten vždy myslí: »Já!<
jenom že to neekne nikdy,

nýbrž /.pívá poád: >Vás, Vám, Vy!« —
a své žoky ty vám nosit dá.

1856, 25. bezna.

Vybrané spisy K. H. B., vyd. K. Tnoa r. 1886

(Z peklad Havlíkových.)

In's Stammbuch Sr. Hochgeboren.

(Z Friedricha Logaua; nm. epigramatik 1614— 1655.)

l^aždý dlej svoje,
* milý pane mj:
sedlák žito z hnoje

a ty z žita hnj.

1843, 30. záí. eská Vela r. 1846, ís. 9.
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eho zapotebí?

(Z Joh. Chr. Hauga 1761— J829.)

ISjadl, Bože, podle stavu:

^ Hlad bohám, chudým stravu.

Brixcn, 5. listopadu 1852.

Vybrané spisy K. H. B., vyd. K. Tma 1886.

Velké jméni.

yždy pi velkém jmní
jsou dva darebáci:

První co je shrábl,

druhý co utrácí,

ikixeri, 26 ervna 1853. Demokrit IV. 342

Vybrané spisy K. H B., vyd. K. Tma 1886.

Pašije.

Waše vlády s obrácenou pašijí

mají podobenství velmi mnoho,
tam za všecky jeden položil šíji

a zde trpí všichni pro jednoho.

Brixen, 26. ervna 1863. (Z neznámého autora.)

Vyd. Quisovo. 1898.

Mocnáové.

[jchkof dobrým mocnáem je býti,

teba lidu nic nedal,

rádi budou jeho jméno ctíti

za to, že jim nic nevzal.

1853, 26. ervna. (Z neznámého autora.)

Vyd. yuisovo. 1898.

i^
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Jan Neruda (nar. 1834, zemel 1891). Poprvé uil
veejnost dívati se do svta utlaených a slabých; svým
jemným, pronikavým, umleckým líením živoení zane-

dbaných chudák ve svých povídkách a zvlášt v studii

>Trhani« ukázal hluboké pochopení pro vyddnce spole-
nosti lidské. Poprvé v poesii eské stvoil úsenou, dojem-
nou balladu sociální. Svými feuilletony burcoval eské
sosáky z pohodlné otuplosti, otvíral široké obzory po
cizin, nemilosrdn tepal nešvary bující v eském život.
Nerudovy »Žerty hravé i dravé* jsou asto hokým, trpkým
smíchem nad malicherností eských pomr. Jak hluboké
bylo jeho pochopení ideí sociálních a demokratických,
svdí jeho skvlý feuilleton o 1. kvtnu dlnickém r. 1890.

Básnická innost Nerudova netšila se pízni vlasteneckých
kruh tehdejších, stál vysoko nad šosáckým vlastenením
a všímal si radji trpícího lovka. Nenávidl >stálého

žvanní o národnosti a vlastenectví* a hlásal, že »musíme
pracovati k tomu, abychom svj národ postavili na výši

svtového uvdomní a vzdlání a jemu tak nejen k uznání

dopomohli, ale i život mu zabezpeili*. Svým bojem osv-
tovým, vystupováním proti klerikalismu, svou mužnou
i dojemnou poesií, v níž mluví duše vroucí, ohromného
"rozpjetí genia, ale sevená, nešastná, trpící v život, za-

vená v tsné kleci eských pomr, je Neruda eskému
dlníku jedním z nejdražších zjev literárních. Osamlý
genius, jenž nepoznal radostí v život, ukazoval ohromné
obzory a z jeho zmueného, hokostí zalitého srdce sálala

záe a teplo isté lásky k lidstvu.

Ze ,,Hbitovního kvítí".

(V.)
^

Rleskosvodm spoleenských bouí,
mueníkm našich osud
v smšnou odplatu pak brati zdarma
ustelou spolenou pod hrudu.
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ó kéž byste místo toho lidu

v Šachtu stlaH jeho chudobu,
nezaslouženou tu jeho bídu,

bolestnou tu hladu porobu.

(VI.)

Mnozí chválili, že zpívám o chudob,
že mou píse soucit pravý znamená —
lehko zpívá pouta, kdo sám u porob,
koho chladn ze snad steží kamenná.

Znám ten vný boj, jenž ped svítáním zane,
který neukoní se snad za šera,

v kolébce jejž zbudí žití ráno lané,
který v žití pešlém neme z veera.

Boj ten denní o chléb s brannou skuteností,

lup kde vítzi píd zmí dítte,

doufání vždy nové v milost budoucnosti,

nadjí smr náhlou v plném rozkvte.

Z vnce, který z ideí si mladost svila,

každý den v hrob lístek umí pohbíti,

dnové, lístky prchnou — hlína deš ten vpila -

živil's se, bys mohl jednou umíti.

(XXXV.)

Pláe hošík otrhaný
»Pec se jednou seberu,

tatínkovi, kde ho najdu,

notn holí vyperu.*

Kdož tvj otec? — >Na se ptáte -

Tatínek je velký pán;
odejel nám — dávno tomu,
když mi dával marcipán.«
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A kam odjel? — >Ach, což já vím! —
Odejel mil na tisíc,

o maminku nedbá juž,

má prý mam tch ješt víc.

(•Hbitovní Kvítí*. Od Jana Nerudy. V Praze. Nákl.

Karla Bellmanna 1858.)

Slamný vínek.*)

ped mrzutým soudcem dve stojí,

studem, strachem oi k zemi klopí,

vyhaslé má oi, bledé tváe,

na rtech hích a v tváích híchu stopy.

Soudce pokrauje: >Povz nyní,

co ta stébla asi znamenají;

skrývala's je na prsou svých — jisto,

že cos zvláštního ta stébla tají!< —
Dveti se náhle oi zrosí —
»»Ovšem, že cos tají — ty mj bože,

dalo mn ti stébla na památku
troje slzami provlhlé lože.

První stéblo, zde to žluté dloulié,

líhávalo se mnou na otepi,

když umíral v nárui mé slabé

hladem ntboliý mj otec slepý.

Druhé rudší, kratší vzato z lože,

na nmž bratr u vzení zchadl;
drahý bratr živil mne i sebe,

mli hlad jsme — a — mj bratr kradl.

* Z >Knihy verš« od Jana Nerudy. Vydání druhé
1873 (I. vyd. 1868.) Nákladem knihkupectví Dr. Grégra a
Ferd. Dattla.
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Tetí nejkratší a nejblejší,

jediná to památka mn zbyla

z lože, na nmž matka beznadjná
mrtvé jsem své dít porodila. «< —

Ped fortnou milosrdných.

^ech, hochu, nech — zde lávka — jenom chvílil

Mj život sice chvatem k hrobu pílí,

však kdo se naposled již na svt dívá,

snad pece njaká mu chvíle zbývá.

Tá sice po odpoinku již práhnu,
však tato fortna dsn vábivá
mne nevypustí více za živa —

jen chvilku ješt, na zvonec než sáhnul

Už dobíhají moje staré síly!

cliléb pro rodinu žádá velkou píli,

a pracoval jsem, jak jen otec mže,
vždy ruka má, hle, mozol, kost a kužel
Ty ješt neznáš, milý hochu blahý,

ty ješt neznáš, seznáš teprve,

až rozpracuješ ruce do krve,

že lidský život jest až píliš drahý.

Dej mn svou ruku, milý dobrý hochu,
tys jediný ml pro mne chvíle trochu,
aj otec pro synáka život sází,

syn sotva otce k smrti doprovází I

Ach odpus starci, že si stýskat zkusil

Vím — nejednali ke mn nevdné,
a louili se se mnou srden,

a také vím, že — vydlávat musí.
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Tys jediný vždy slouchal dda hlasu,

ostatní nemli, chudáci, asu!
Dej ddu elo, ty mj hochu zlatý,

ne rty! — vždy starcv dech je jedovatý
a jedno políbení na tvé líce,

už je to políbení poslední —
a ješt jednou na mne pohledni, —

ted, hochu, zazvo, — nemám síly vlce.«

Poslední ballada z roku dva tisíce a
ješté nkolik.

Pro poslední krádež, která v5bec
ve svt zde byla spáchána,

poslední se sešli biicové,

poslední lavice zchystána.

Poslední tu stojí soudce písný,
strážce posledního zákona,

aby holí za krádež dal ztrestat

nejposlednjšího barona.

Baron, potomek to slavných pedk,
tese se jak vetchá osyka;

pedkové se nebáli ni me,
potomek už pro hl naíká.

»Milý brate, strážce stanov písných,
milosrdn na mne pohlédni,

nechci krást už, odpustiž mn bití.

vždy jsem baron — a to poslední!'
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Soudce naslouchá a hlavou kývá,

pak se milostiv usmje:
• Barona si dáme pod lavici,

na lavici jenom zlodjel<

Romance o jae 1848.

Qas oponou trhnul — a zinnn svétl

kam, kam padlo lidstvo staré?

Ej, kamkoli tázavý letl hled,

vše nové, tak mlad jaré!

A ve vzduchu šumla divná báj

a pl nám ji sad, pl ji haluzný háj,

i pl nám ji údol i horstva tem,

a pla ji celá nám širá zem
a pli jsme: »Volnost — volnost!*

Tak lesklá ted ela, tak kyprý ret

a pohled tak vlhce ásný,
krev na rubín mládla, sval zmnil se v kvt
a každý byl lovk krásný!

Nám ve jedno splývala noc a den, .

den samá byl tužba, pln záe sen —
my chvli se, nevdli o,
my smáli se, nevdli pro —

ach píznaky první lásky!

jak ku svatb hluknul se mužstva roj,

druh^druhovu ruku tímal,

a jásav ku pedu šel ten voj,

by( osud i v dla hímal.
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Kde klobouk tam péro, kde lesk tam zbra -

kdo tyranem, prchni, chra se, chra,
je ztracen, kdo ve smích by statnost bral,

z tch každý by stokrát život dal

»Za národ i lidstvo celé!<

I píroda všude se leskla kol,

den každý jak vyhejkaný,
ml modroukou na sob kamizol
a zlatem byl obetkaný.

Kraj celý jak bálová sí se skvl,
kdes pod zemí hudba, vždy tanil, kdo šel —
sám pánbh nás pokynem k tanci zval

a blažen se nad námi usmíval:

>Nuž konen Udmi tedy!«

Ballady a romance od Jana Nerudy. (Poetických
besed íslo I. V Praze 1883, knihkupectví Dr Ed. Grégr
a Ed. Valeka.)

Ballada stará — stará!

j^ukama lomila, po behu chodila,

na kámen poklekla, dceru porodila.

»Chceš Ty, matiko má bledá,

bych Ti rybek nalovila?«
— Jak bys sít rozhodila,

vždy se's sotva narodila! —

»Chceš Ty, matiko má bledá,

bych si plinky vybílila .?•«

— Zanech plinek, dlouhá cesta,

as, bys sob popílila! —
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»VIna s vlnou v rozhovoru,

mám se po vodé dát dolfl «
— Po vod se dáme spolu,

zastavíme mlýnská kola,

aby mladý mlyná védl,
kdo ho ped soud boží volál —

(Ballady a romance.)

Ve lvi Stope.

Ryl podveer. My v poušti, na oasy kraji.

Tak ticho kol! I Arabi, již jindy bujn hrají,

dnes mlí schouleni; jak teskný zjev!

•Co je vám, muži« — »Pane, zde byl lev.« —
»Ze lev? A kdy?« — »To, pane, tžko íci,

snad dnes, snad ped týdnem, snad ped msíci;
však jisto jest: sem spla jeho chze —
snad cítíš, kraj jak po nm strnul v hrze !«

Jak necítil bych! Vždy jsem z eské zem.
Ten divný strach, ten promluvil již ke mn:
Kdy nejbujnj jsem vykroil si, v ráz

až k srdci zasáhnul mi náhlý mráz.

Jak by se kolem skaln hory ptaly:

»Co v zemi obr chceš, ty muži malý?«
jak udiven by pohle na mne kraj ten nmý:
»Jsi slab — pe.spíliš slab jsi na mne eskou zemi!«

Pout tíží cílíme a jsme pec na svobod —
strach bží po lidech, mrak bží po pírod,
zpv ped veky se naposledy zdvih'

a odletl a kdesi v modru ztich'.

Vždy i v ta Šerá vlk našich hejna

se zaboila plachá báze stejná.
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a vný hlad je rve a krvežíze muí,
ke skále tlaí se a jenom psovsky skuí.

Jak na poušti, kde lev si lehl polem,

po širých Cechách teskno dýše kolem.

Jen jednou krajem tím šel národ lev,

jen jednou, ped dávnem hml jeho ev,
a sama zem slouchá s zatajeným dechem,
zda hrzný hrom ten nevrátí se echem,

a co kde dýše, choulí se v své skrýši

a s chvním cítí: Jsme zde ve lví íši.

Ze »Zpv páteních*. V Praze, nákladem firmy To-
piovy. — Sebrané spisy Nerudovy vycházejí nákladem
téže firmy. — Literární studie o Nerudovi vyšly z péra
F. V. Krejího (Jan Neruda, nákl. firmy Hejda a Tuek)
a Jiího Karáska (v knize »Renaissanní touhy v uméní<).

37



mMmmm^KM

Vácslav Šolc (nar. 1838, zcm. 1871;. Vóánivé srdce
strhlo jej k životu (lobrodružni'mu. Syn venkova pohlcen
byl životem velkomC'stským, nenalézaje v šosáckých kruzích

eských laskavého pijetí, bloudil jako cizinec Prahou, ži-

voil v ncjspodnéjších vrstvách velkomsta. Jeho hrdost,

touha po volnosti, póla dojemný protest proti poddanství
a zotroování lovka lovkem v epickém zpvu »Ddovy
vrásky*. Oslava chudoby a práce zní v jeho básních hymni-
ckého tonu. Tlesn zapadl v propast, trpl krutou bídou,

plachý, hladem zmírající samotá v život, ale duch jeho
záil a v jeho sbírce básní » Prvosenky* tpytí se ryzí

básnické drahokamy.

Pisc ,,0 ruce mozolné".

Mozolná ruko, tvrdá jako kámen,
jenž v nitru skrývá jasný jisker plamen,

ty hradbo skalná, co již od pravku
vzdoruješ válek bouravému vzteku,

a a v tvém stínu kvetou luhy, role,

ty k nebi zvedáš pec jen vtve holé —
ty árný prute ve pravici Pána —
mozolná ruko, budiž zulíbána.

Nad milenino sladké obejmutí

mn dražší úsilné tvé postisknutí,

to velé, pátelské, vší šalby prosté,

že ruka s rukou v jedno srdce sroste,

a z oka se mi pi tom slza dere,

když vidím, cítím ty tvé jizvy steré.
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a žes jak starý prapor rozedrána —
mozolná ruko, budiž zulíbána.

Ty usilovnou svojí prací, snahou
divoké lesy mníš na vlast drahou
a pustá lada v kvtné luhy, ráje,

že srdce zakochá se v také kraje,

že národ celý láskou pozaplesá,

až píse velká vzletné na nebesa
ped trnem božstva pjíc hosiana —
mozolná ruko, budiž zulíbána.

Ty rozncuješ rodinné ohnisko,

kde srdce k srdci se tak vine blízko,

kde otec, matka, žena, muž i dti,

kde bratr, sestra svátek lásky svtí,

kde árn kvetou staré báje, vsti,

kde srdce ztracené zas najde štstí,

když života mu loka rozkotána —
mozolná ruko, budiž zulíbána.

Ty chlebem daíš lovenstvo celé,

ty pipínáš i duchu kídlo smlé,
když z pozemské, té tmavé ze propasti

zatouží po nebeské, rodné vlasti,

ty jako pilná velka z vonných kvt
med snášíš nevlídnému na t svtu,
a sladkost jeho tebou nepoznána —
mozolná ruko, budiž zulíbána.

Ty jak ten lásky prorok velký, svatý

obláíš v hedváb i své kruté katy

a paláce jim stavíš pevysoké,
že nezí t pak v bíd pehluboké,
i trny král vzpíráš silou svojí,

že pevn v požehnaném míru stojí

39



jak v kvtných luzích skála vncovaná —
mozolná ruko, budiž zulíbána.

Ty klenby stavíc bohu hospodinu,

v jejichžto Šerém posvceném stínu

se duše lidská zbožn ve prach metá
a k bohu touží zapomníc kol svta,

i musám snášíš kámen ku oltái,

a málo kdy t lesk jejich ozáí,

vždy chrámv jejich zavena ti brána —
mozolná ruko budiž zulíbána.

Tys i mflj národ nešastný a padlý,

když do hrobu jej hrobai už kladli,

vyrvala silou keovitou slední

a k jasnému jej vynesla zas ke dni,

a když mu asem srdce zakrvácí,

ty rány hojíš tichou, pilnou prací,

a pi tom sama's na krev rozedrána —
mozolná ruko, budiž zulíbána.

O ruko tvrdá, žes tak bídná, bídnál

Pakliže píse sesterská a vlídná

ti aspo trochu velým slovem lásky

ty sterých jizev shladit mže vrásky:

tož pijmi ji co prvosenku léta,

jež vzkvetla ti na pustém luhu svta,

když pod tvým stínem byla vyzpívána,

o ruko tvrdá, budiž zulíbána. —
•Prvosenky €, básn Vácslava Šolce. Druhé vydání

1872 v Praze (v Kobrové Národní bibliotéce^
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Naše chaloupky.

Qhaloupky naše, bute požehnány!
Po vlastech porozseté v sadv lan
fialky skromné jarní, vzácné vn,
z vás první kvty na vnce nám dány.

Vy chudé, nuzné betlémské salaše,

nad vámi plála hvzda mesiáše,

budoucích chrám prvotinské stany —
chaloupky naše, budte požehnány!

Chaloupky tiché, budte požehnány!
Po vískách v utajeném skryty klidu

jste zely nejkrutjší naši bídu,

když na chlévy nám chrámy rozmetány;

vy prvé jste zas pláe konejšily,

ve vás se slzy v skvostné perly slily,

jež dvoustaletím byly prolévány,

chaloupky naše, bute požehnány!

Chaloupky tiché, bute požehnány!
Nad hrobem starým kolébky vy nové,

z vás první vyletli skivánkové,
nesouce jarní písn v nebes stany,

vy poušti šírošíré zídla istá,

vy rajským kvtem posvcená místa,

vy skvosty z rumu slávy vykopány —
chaloupky naše, bute požehnány!

Chaloupky tiché, bute požehnány!

Vy hrady krásnjšího zasvcení,

r>^tíi vaši duchem obrnni
nebili žádné, hojili však rány;

by skromné jen a malé vaše cely,

však ve vás poukryl se národ celý,

když paláce mu v mrzkost rozprodány -

chaloupky naše, bute požehnány!
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Chaloupky tiché, budtc požehnány!

Vy musy naše jste nám dochovaly,

pod vaší stechou ony klidné spaly,

když na žebrotu byly vymrskány;
vy národa poslední asylové,

vy knží našich skrytí oltáové,

vy perel, drahokamií chudé schrány —
chaloupky naŠe, bute požehnány!

Chaloupky tiché, budte požehnány!
Hle národ poutník k vám svj krok obrarí,

žehnejte tžkou jeho svatou práci,

by síly jeho v zmar nebyly dány.
Nad vámi lidstva duch se rozepje,
když národ skonejšiv své pranadje,
nad stechou vaší vzklene slávy stany, —
chaloupky naše, budte požehnány! —

(Prvosenky.)

Úryvek z básné (fragmentu)
Boži bojovnici.

yftz fmanských triumfator
vyhrabán z trosek kapitolských dvor
poznovu krále ze všech svéta kout
k posvcenému jha pipíná poutu
a národy zas pod své kolo vrhá,

jež ovneno jejich kvty mrhá;
na trnu povznesen, na slávy stezku,

si onen zašed v skvoucím zlata lesku

jenž námstníkem Kristovým se zove,

co kalich pil na hoe olivové;

svou po panství skrývaje palnou touhu
pod farizejským jménem sluhy slouh, -
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v ped chátra ímská s knžmi-pretorjány

vítzné staví arciknzi brány,

a kolem uzardlých tváí od plamene
se odrážejí mitry vyzlacené,

blesk oí žhavých zážehného palu

se z pod klobouk dere kardinál,

a v zadu pestrá kuten sms se valí,

jež v veeadlech celý den zahálí —
sbor zvon hluných povtím otásá,

a íma pych až nebes bránám hlásá.

(Z asop. »Kvty« 1890.)
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Rudolf Mayer (nar. 1837, zcm. 18651. Žil živoením
chudt'ho eského studenta, jenž pise verše, dává hodiny

a zmírá hlady a tubcrkulosoii. Bída zatínající drápy v jeho

chorobné tólo, nauila jej dívati se pronikavým pohledem na

kruté sociální protivy. V básni »V poledne* líí v eské
literatufe poprvé celou propast mezi zoufalým délnikem

a prostopášným pánem, poprvé ozývají se akkordy tíd-

ního boje, jemuž však na konci básn ulomen hrot vzpla-

nutím soucitu v hrudi dólnika. Stopy hoe života jeví se

v celé hluboké, by objemem skrovné básnické tvorbé

Mayerové; strast studentského živoení, kterou petrpl,
vryla jeho poesii ráz svétobolu.

• V poledne.

Ma pusté díln teskno leží,

utichnul dávno kladiv ruch —
jen kola ješt hríc bží,

a stále žene páry duch;

ten strašný velikán jak dcko
dá lovkem se vést, mu slouží -

jenž svoboden by sítil všecko,

na rozkaz na sta kol tu krouží.

V ohromném kotli pára bouí,
a topi klidn pikládá,
a se to v kotli, rourách spouí,
myšlenky tiše sepádá;
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klidným se okem v ohe dívá,

jen nkdy mžikne — sebou trhne,

kdy vzpomínka mu asi divá

do duše strašný blesk svj vrhne.

A tak dí pitlumeným hlasem:

»Ty nahoe tam, tys mj pán,

jsi bohat — já jen bídným dasem,

nevážen nikým, sotva znán.

Na tebe cti a hodnost kladou —
já neslýchám le trpká slova;

tvj život krášlen všeckou vnadou —
a mj — to bída povždy nová!

A pec byl as, kde mysl nesla

lehce ten rozdíl tížící,

že ty si leháš v mkká kesla --

a já na tvrdou lavici,

že šíré statky patí tob —
mou ani hrstka zem není,

že v trpké žije ve porob
celé to práce pokolení.

Já ženu ml — vná jí škoda!

Já ml ji z celé duše rád,

u nás vždy pkná byla shoda

a nikdá zlosti ani vád.

My žili nuzn — penz málo,

však oko její pec se smálo.

A šlo to — ona byla pilná,

já ramena ml k práci silná.

Já šetil, nepil, doma sedl,

bych na nco se zmoh'.

uil se ledacos a zvdl —
já nebyl zcela beze vloh.
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já (ilal plány na zlepí>ení —
Btíh dal nám dítko! — ach, jak zhusta

se požehnání v kletbu méní —
že za radostí — žalost pustá 1

—

Co kojila — to stále vadla,

já dítko brzy pochoval —
však ona den ode dne chadla,
a jsem jí lékae hned vzal.

Já nechal práce — sám jí sloužil,

nás léka vždycky téŠil jarem,

já poád doufal, poád toužil —
až poslední groš vydán zmarem.

Já k tob útek' se v tom žalu —
tys zaal krut hubovat,

abych ji odnes do špitálu

a radji šel pracovat.

Což naplat — muselo se státi,

já se s ní rozlouil, však v noci

se s pláem zala po mn ptáti,

a ráno nu — bylo po pomoci.

Odzvonili — pár prken sbili

a odvezli ji bez zpvu. —
Já myslil, lítostí mi puknou žíly —
v niem jsem neml úlevu.

V díln jsem na piano jen bušil,

až topiem mne udlali —
veír jsem pitím lítost hlušil —
a plány mé — ty dasi vzali !« —

Umlknul — v díln hrza leží,

vždy vtší v kotli var a ruch,

jak by o závod kola bží,
jak bsi žene páry duch.
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Však na to málo topi hledí,

on klidn, beze strachu sedí,

kus po kuse do pece hází —
nad ním se panstvo k hodm schází.

A vztyiv se, zas topi volá:

»Jen hoduj — boha jsi — jsi pán!

Vždy bdím tu já — já bída holá!

Zda víš, že's v moc a soud mi dán?

Jen ruky mé jedinké hnutí —
a krásný palác tvj se sboí; —
mníš, že jen páni smj' být krutí

k té cháte, co se posud koí?

Mníš, že nepijde probuzení,

že nepozná za krátký as,
jak její pot se tob v zlato mní
a jí jen v novou bídu zas ?

A z lidu — ztratils srdce k nmu,
lid není bližním ti, jen strojem bídným,

ty's zapel jeho e, v níž jemu
jen láti znáš, ne mluvit slovem vlídným.

Tak slepá je ta tvoje pýcha,

že v lidu lásky nehledáš;

nevíš, že v lovku hnv dýchá,

a cit, jichž aspo šetit máš. -

Ty z nich, jak šnek, tuk jen ssáti,

pak odhodit tu skoepinu,

co jejich jest, jim nechceš dáti —
již zrozeni jsou pro mizinu!

Hoj! jak to v kotli bouí — víí,

jen ješt jeden okamžik —
a stejná záhuba nás smíí,

mé vykoupení a tvj dík! — —
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Však žij! ne všech to vykoupení,

jcdnolio tyranali v svt není!*

Otevel ventil — klidn srdne —
zdaž nad sykotem tím pán zbledne? —

(Básn k. Mayera. Vydal Jos. Durdík. Grégr a DattcI. 1873 I

Ze Šumavy.

Jak pomníky nade hroby

Nebo jak sirotci v smutku
Stojí temné sosny tvoje,

Vyrostlé jen ku zármutku.

Vyrostly jen ku želání,

K mlení a slzám tajným,

Vyrostly jak srdce naše

K bolftm velkým, touhám bájným.

Nad tebou kdy vítr vane.

Zpívají si pece sosny.

Ale nás už pipravily

O zpv — brzo snad i o sny.

Jednotlivé verše.

po všechen as je v lidu víra živá,

Že božská jiskra srdce nám zahívá,

Že marná snaha tch, co jiskru dusí,

A ututlána, zaplanout že musí.
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A pevn lid tu víru v srdci chová

kde jeden okovy druhému ková.

13. bezna 1862.

V svých adrech zem prý živý ohe chová

O, že tak trphva podlé Hdstvo nese,

Že v spravedlivém hnvu rozhoená
Na nevychrh kruté plameny
A neznií to vše, co na ni dýchá !

V myšlenkách lovk nebe boí
A na zemi se prachu koí.

Bratrství a Svoboda! Ty heslo dvojí,

Jehož znní už se tyran bojí,

Tebe Cech ponejprv provolal,

Pro tebe vše — svobodu vlastní dal.
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Vitézslav Hálek ^^35— 1874). Své doby pokládán za

ncjvétšiho básníka eského, teprve doba nynéjší ocenila

básnicko'd práci jeho v správném svétle. Hálek je básník

venkova, líí jeho typy a zjevy a zvlášt: > Pohádky z nalí

vesnice* mají místa srdeného, zpvného tonu a kde do-

týká se strastí života venkovského, líí je s mkkou tkli-

vostí. Melodické tony má jeho sbírka krátkých lyrických

básní »V pHrod* a nékteré z >Veerních písní*. Nenalé-

záme ovšem u Hálka silných výkik sociálních bolestí,

ale v líení jistých typ venkova eského prochvívá sou-

cítní s vesnickými proletái a nkde zachyceno záiv a

ist kouzlo vesnické poesie v rámci svží pírody. Jeho
básn lyricko-epické, jako erný prapor, Alfred, Goar a též

jeho práce dramatické trpí pílišnou šíkou lyrických pas-

sáil Ve veejném život Hálek psobil platn jako redaktor
vynikajících beletristických list eských, Lumíra a Kvt.

Dražba.

^raviku vedou ze chléva,

dvftr plný, sotva že staí,

na prahu vdova omdlévá
a Skytá v onmlém plái.

Dráb z drsných vyvolá plic:

»Pt zlatých poprvé, kdo dá víc?<

Na prahu zalká žaloba:

>Mé dti, rohátka milá,

života naše zásoba,

vá§ chléb a jediná sílal* —
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Dráb z drsných vyvolá plic:

»Pet zlatých podruhé, kdo dá víc «

»Otce smrt náhlá zlomila,

pt dítek pi holé dlani,

a já se v práci schromila,

kde vzít a doplatit k danir« —

Dráb z drsných vyvolá plic:

>Sest zlatých poprvé, kdo dá víc!«

»Z telátka jsem ji chovala;

když jsme ji na pastvu vedli,

každou jsem krpj žehnala,

vždy z mléka dti mé jedly !«

Dráb z drsných vyvolá plic:

»Šest zlatých poprvé, kdo dá víc?«

»Každou jsem zvedla traviku,

jíž mléko sladne a tuní,

dti s sedly k ohníku
a byly na pastv uni.«

Dráb z drsných vyvolá phc:

>Sest zlatých podruhé, kdo dá víc?«

»0 hladu a pec bezpení!
Groš za sýr ukápne v schránku —
byly to hody svátení,

když zbylo na pomazánku.*

Dráb z drsných vyvolá plic:

»Sest zlatých podruhé, nikdo vícr«
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.Hrozná to, dti, siroba!

Šest zlatých za moje muka!

Prázdna je naše zásoba —
tak srdce matino pukál«

Dráb z drsných vyvolá plic:

>áest zlatých po tetí, nikdo víc!«

Víizslav Hákk. Pohádky z naši vesnice (1873). Spi»y

Málkovy, poádá Frrdinand Schulz. Dii I. Praha 1882. Nául.

l)r. Kd. 'ir<''"ra.
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Antal Stašek (nar. 1843). Pravým jménem Ant. Zeman.
Usídlil jako advokát v Semilách. V nedocenné dosud
innosti jeho literární zraí se povaha jasného, širokého,

svérázného rozhledu a velký pozorovatel svého kraje. Krko-
noše a Pojizeí daly látku k jeho velkým románovým sklad-

bám, kde vylíil svérázný a v krutých pomrech sociálních

Úpicí lid Krkonošská. V románu >Blouznivci našich hor«
otevel svt chudých horalu, jimž bída vnuká choré nábo-
ženské halucinace; ve velkém románu >V temných vírech*

jsou v rámci romantického dje silná místa sociálního vení
a zápas. Beznadjná, tragická bída chudých horal, tžce
orajících lidským potahem, zachycena siln a plasticky

v rázovité básni, již uvádíme jako skromnou ukázku z ryzí

a všelidské básnické innosti poety strašliv se lopotících

a trpících pohorských proletá eských.

Na Krkonoších.

Stojí hora proti hoe
ve dvou srázích jak dv stny;
mezi nimi bystrý potok
slapem huí, hází pny.
Celý obzor velké doup,
jeho boky žhavá skála;

klenutím mu jasný blank>-t,

s jehož bán slunko pálá.

Po skalách se temná jedle

vzpíná marn k nebes bán',

tajemství ponurých bím
nesouc na své hrdé skráni.
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Xn jedné /. lecli .strání píkrých

v kousku blly pti dlani

hakovišt žena táhne,

a muž hákem orá za ní.

Rozhalena jeho adra,

velké kosti, mocné svaly,

a ta celá jeho posta

kozí krytý balvan skály.

Ona na skále té bízou,

jíž byl uat vrchol záhy;

smutné dol5 vsí vtve,

rozedrána, beze vláhy.

Kudy stoupá, smáí bílu

její potu kriipéj žhavá,

a muž pevn drže klae
pot ten v brázdu zaorává.

Blízko nich dvé synkftv smahlých

kratci pud nadlchují;

koza na skále se pase,

tam, kde mech a kaprad bují.

>ehy, ženo, pospš trochu,

dohaicova rychle teba;

svatý Urban juž juž tady,

bude ovsa na kus chleba.

Horko ti, chceš odpoinou?
Nekalá to žena z tebe:

v let sužují t parna,

v zim zas t poád zebe.

Táhni jenom — táhni, ehy!
OdponeŠ, až skoním brázdu;

já si zatím pjdu škubnout

do panského lesa hrazdu.*

Žena dále táhne ehy,
skonili už celou brázdu,
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a muž zatím jde si škubnout
do panského lesa hrazdu.

Pot se ine s její ela,

odpoívá v mkkém mechu.
Na protjší stráni ptáek
zpívá píse milou slechu,

zpívá to, co nkdy bába
u pádku jí vyprávla,
když se pi ní malé dve
v dlouhých nocech hrzou chvla.
Zpívá o jablíkách zlatých,

zpívá o dalekém kraji,

kdežto lidé svatý pokoj

a dostatek všeho mají.

Zpívá o stíbrných zdrojích,

zlatých rybkách, kvtném ráji,

diamantech, skvlých perlách,

o zemi, kde vše jak v báji.

Zpívá sladce, zpívá mile,

kolébá ji, v spánek snábí,

v mlhotkaný závoj kryje,

svdnými sny ducha vábí.

Hejno vran tu zakrákalo

náhle v lepý sen ten její;

prchnul ptáek, s ním sen luzný,

oba v nebes blankyt spjí.

A muž s hrazdou na ramenou
s páním vzpíná zraky vzhru,
by kus nebe mohl zora
ženou pro oves si v zru.
Ale místo holé bíly
vidí vrány na lazuru,

jako v jasném, denním svtle
zlovštící temnou chmuru.
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• Krákejte, co chcete vrány,

ncustraší nás ty zvsti;

však my život zachráníme,
dobudem ho ze skal pstí.«

A zas dále v stráni píkré
v kousku bíly péti dlaní

hakovišté žena táhne,

a muž hákem orá za ní.

A pod nima lj\strý potol:

slapem huí, hází pny;
hora stojí proti hoe
ve dvou srázích, jak dv stny.

BiUii Antala Staska. V Moudnici 1876. Nákl. knilikup.
A. Mareše-.
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Svatopluk ech i^nar. 1846). Srdený, vroucí ton
prochvívá básnickou prací echovou. Ladný, zvonivý, istý
verš v jeho velkých lyricko epických skladbách, nádhera
i svžest popis a síla v líení rušných dj dodává ne-
vadnoucího pvabu jeho velkým básním z historie eské:
Dagmae i Václavu z Michalovic. V Adamitech vykreslil

vášnivými tahy velký obraz ztroskotání pokusu o fantasticko'

náboženský ád spoleenský v eské historii stedovké.
Sympatie básníkovy s utlaenými jednotlivci a celými ná-
rody pronikají v každém jeho díle. V líení porobených
kmen polabských Slovan, oloupených, bezprávných ech
doby blohorské i zápasícího jednotlivce, lešetínského ko-
váe, bojujícího proti velkému kapitálu za pí rodné pdy,
malou kovárnu — cítíte hmíti velké básníkovo nadšení
pro boj za právo. Neustoupit ani o pí, jsi-li v právu!
A mimo silné, bolestné výkiky uražené dstojnosti lidské

jsou v básnickém díle echov drobné, jiskící, hravé,

mkké a sladké partie lyrické, zasazené v rámec velkých
básní jako drobné, nžné drahokamy. Tichým, milým p-
vabem obesteny jsou echovy idylly »Ve stínu lípy*, plné
vn venkova. Otázky národní i sociální ozývají se v bá-

sních jeho >Slavie« a »Evropa«, satyricky nad zvrácenostmi
dneška smje se v >Hanumanu< a »Sotku«, vážnjším
tonem, ale pece s úsmvem píše >Pravdu«. echova
satyra nemrská krvavými bii vady a pokrytectví své doby,
jako na píklad kruté verše Barbierovy. Má dobrý, tichý,

pohádkov zladný ton, ale pece psobivým pronikavý
smích nad malicherností lidskou. Jen v »Písních otroka«,
v této nejrozšíenjší knize eské sociální lyriky, jsou místa
prudkých výbuch hnvu porobených. Smutné sociální

reflexe z »Nových písní* dotýkají se rovnž otázky dl-
nické, vyznívají toužebnými zvuky po jiném, lepším ádu
spoleenském. I v novellách a povídkách echových záí
místy gogolovsky jemné pochopení útrap chudiny (Signo-
rina Giovent).

57



z ,Lešetinského kováe*.

XIII.

,yzdoru konec, miste! Vari ztadl

lllel tu listina, jež mocí práva

pánu mdmu všechno odevzdává:

kovárnu i clialu, role, sad;

jeho již ten práh i tyto stny.

Soudu vyslance po boku mám,
k ochran i prvod ozbrojený —
Zmoudete a dejte prchod nám!«

Mistr, stoje ped kovárny prahem,

vyslal na správce dva blesky zlobné

z temných as a náhlým ruky vzpahem
list mu vyŠkub', trhal v kousky drobné,

že kol nho útržky té bli

jak roj blásk se vtrem chvly.

A hlas jeho dunl: >Hle! tu dává

ruka moje vtrm vaše práva,

mrzce zakoupená lesklým kovem,

speetná kivých svdk slovem.

Mou jest tato pda! pravím vám.

Mjte si tch cár na tisíce,

bodák než jehel v boru více,

já své právo isté, svaté mám,
zapsané v tu pdu péí hrotem,

rukou mozolnou a ela potem,

mám ta prsa, pevné srdce v nich,

tuhou tuto leb, tu ruku zdravou,

mám ten perlík svj a nade hlavou

nejvyššího soudce v nebesích!*

>Jménem zákona!*
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»Co po zákonu!«
zvolal Prokop, vyŠed odhodlan
z postav bdných hluivého shonu.

»Právo na mistrov stojí stran.

Kovárny té zachtlo se pánu —
to váš zákon. Má-li jediný

hltoun všechno mít! Je vládcem lán,
luk a les, celé ddiny,
jemu všecka dolina již patí,

jemu slouží bídn za podnoží
na sta otrok nás — Blesky boží!«

»Vari, chlape!*

» Zstanu! Hej, brati !«

A v mih píští vidti jen kupu
lidí zmotanou, kde všechno s jekem
strká se a sráží, sálá vztekem —
Tu: >Jsem rann !« výkik ze zástupu —
j>Krev!« hmí Prokop, »naše krev již tee!
Krev tu pomstíme! A zahynou!*
Zdšen prchá správce s družinou,

za nimi dav pádí, zlobou jee.
S lící mrtvoly a s okem bsa
Józa z kovárny se ítí, nesa
plnou náru zbraní rozmanitých
podivného nestvrného zjevu,

z okovaných dev a heb vbitých,

jež kul mistr v šíleném svém hnvu.
Józa v dav je metá na vše strany

a hlas jeho ií: 5 Bijme, palme!
Vzhru do továrny! na tyrany!

Všechno do prachu a trosek svalme!*

Takto nkdy pichází bou' náhlá;

niva teskn dírrá, vedrem zprahlá,
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kdy/ tu vnr iia vzduchovém oi
rázem picválá a po vScm kiaji

vztekle burácí, že pod ním hrají

klasy zmítané jak vlny v moi,
šumné tetelí se vrŠky strom,
prach a listí prohání se vírem

v mocných kotouích, tma v luhu Šírém,

kmitne blesk a tesknc rachot hromu:
Tak zde váše ztýraného lidu, —
lidu s otinou a eí rfiznou,

spjatého bd stejných .páskou hroznou —
slehla rázem z ponurého klidu,

vyvela tu v dsném pomsty jeku

výhe dlouho utlumených vztek
a vše naplnila kolkolem
teskem, rykem, kletbami a stony,

vavou pustou, do níž chrámu zvony
v poplach bily kvilným hlaholeni.

Na práh kovárny zá divná padá
zlatem eavým a nachem spolu

barví jej a rznou aureolu

Lidunce kol jasných vlas spádá,
kteráž k otci úzkostn se tulí

noíc pohled, hrzou ustrnulý,

v onch svit désný zdroj. To svití

stavba ohromná, v luh záí dálný,

z lítých žár, jakby koráb valný

ve plamenném tonul vlnobití,

jisker déš jak prašná pna žhavá
srSí v dýmu mrana crvenavá
a z té spousty dive trí vzhru,
všecek záe nachovými svity,

komín titán v oblak zrudlou chmuru
jako záný maják obrovitý.

Ková zašeptal: »To jejich dílo!

Já jen ubránil, co moje bylo!«

(Sebrané spisy, díl II. Praha. Nakl. K. Topit)



Svoboda.

Q volnosti, ty jasná dcero nebe,

když hrdou nohou dávné okovy
jsi deptala, jak vroucn vítal tebe

stran širodálných pozdrav hromový!
Vstíc tob nad troskami tyranie

znl stokrát svta omládlého ples,

od východu, kde mužik hlavu vznes',

až v dálku za more, kde s erné šíje

kruh sala's kovový.

Ach ideále, jehož pod praporem
krev drahou cedil nesíslný rek,

ty velebená pvc valným sborem —
co z tebe uinil náš kleslý vk?
Ten vk, jenž slovy velkými se blyšt
nevážn zmail odkaz velkých dum,
i z tebe zstavil jen hluchý šum,
jen vyfintnou frázi pro eništ,

zvuk prázdný myšlenek.

Mé oko teskné, roztoužené, darmo
tvj božský obraz hledá na zemi,

kde tolik národ pod staré jamo
zas kleslými se chýlí šíjemi,

zas mrzce líbá tyranovu patu,

jenž duse zvlí svou jich každý dech,

jim v pospas metá jako na posmch
jen cáry tvého ztrhaného šatu,

tvé prázdné emblémy.

Tam národ, jedva po útrap steré

t uvítal ve vlastním domov,
již zpupn jiným národm t bere

a v témž je smýká krutém okove,
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jejž nedávno jsi sala s jeho šíje,

na stesky jejich má jen hrubou pst,

jim loupí jazyk, jmní, dítky, est

a rukou, jižto uvolniIa's, bije

Hc tvoji surov.

A hd, jenž v horoucím t slavil díku,

když vrátila mu dla tvá vítzná

znak dstojnosti lidské, nevolníku —
již sotva tvoje božské líce zná,

neb drze tvého znesvcujíc jména

zas jiná poroba mu hnte vaz,

lán jeho bere, krev mu stfebe zas —
jen zlatými jsou nyní vymnna

ta pouta železná.

Slyš, zlaté okovy kol kolem zvoní,

kam obrátíš se: v díln, na roli,

kde pro kus chleba potu proud se roní,

i tam, kde duch voje zápolí,

kde krása vévodí a zápal svatý,

kde vniká v taje vda hloubavá

i s tribun, kde tvá zvuí oslava —
ba, pouty zlatými jsou obepjaty

i vládci prestoly!

Hled kolem, volnosti, viz ve svém chrámu
ty kupce, šarlatány, lichváe,

jak svatyni tvou mní v brloh krám
a v pulty penžní tvé oltáe,

jak pekrucují písm za písmenem
tvj božský zákon, zprzují tvj štít,

by n)ohli pod ním z bratr slabších týt

a ty, kdož kivd brání, tvojím jménem
štvát, vrhat v žaláe.
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o vsta již, svobodo, tch lotr davy
že z chrámu svého, svatokupc spež,

své ois oltáe, svj zákon pravý

vznes vítzn nad farizejskou lež:

ne volnost zlatu, zchytralosti lestné,

v zisk plenit bratí bdu, slabší um,
ne volnost sobcm, trubcm, šejdím —
než volnost dobru, pravd, práci estné

zas dobývej a stež!

(Nové pisn. Vydání I. v Poetických besedách, vydáni
nákl. F. Topie.)

Podzemní hlas.

Ta hmotu kladiv, za sykotu páry,

za hluku tržby, za skipotu per,

v tom všedním shonu zábavy a práce,

jenž kolem šumí z rána po veer,

my pachtíme se, hrajeme a sníme,

jde stezkou vyšlapanou žití smr;
však asem náhlé zdšení nás jíme,

když pustá vava chvilkou onmí:
neb slyšet mníme,

že duní cos a reptá pod zemí.

Pod vncem erb, poernalých vkem,
vlá, šustí hedbáv, blýská drahý kov,

kruh vyšoený hodovník pyšných
své správce haní, chválí dnešní lov,

po sliných tváích žhoucím okem tká,
hrá jemným žertem, kvtem dvorných slov;

le poduška když panstvu kyne mkká
a v temnu zámek s parkem onmí:

tu ve snu leká

je dutý ev, jenž táhne pod zemí.
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Mufc vdy zkoumá pronikavým zrakem

svt vodní krpje i hvzdnou íš

a v labyrintu záhad smlým krokem

až v nejtajnéjší vniká pravdy skrýš,

tká kídla, jimiž v netušené cíle

se ponese duch lidský výš a výií —
le náhle ustal v dmyslném díle

a s bledými naslouchá tváemi —
to z tiché pile

j<*j vzrušil temný rachot pod zemí.

Ve chrámu krásy sochaovo dláto

se Štétcem o náš obdiv zápolí

a hudba arná v opojenou duši

hmí vodopádem, ptákem šveholí,

zrak pvce nadšený se hvzdou leskne

a rtoma boží zvon mu hlaholí —
Však asem pelétne stín dumy teskné

tu krásu všechnu, struna onmí
a temn tícskne

nám v ucho hrom, jenž duní pod zemí.

Kol soptí váda plemen, vládc, íší,

svt veškercn se zmítá v rozporu

a asem dvojí lidstva mrak se sbírá

pod zpupná hesla divých prapor,

by pro pid zem, mrzký zisk a pýchu

sil smrt a hrzu v Širém prostoru —
Než mír kdy svitne na zdeptanou líchu,

vír bubn, chropot padlých onmí:
tu v mrtvém tichu

bou jinou slyšíš dunt pod zemí.

Do skvostných salon a dusných dílen,

pod klenbu snmoven i krmy vích,

do na-šich modliteb a blasfemií,

v žen štbetání, dívek jasný sm'ch.
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do fanfár slavnostních a denních spor.
do lehkých vtip, frásí kvtnatých —
jak pod scénou hnv tragického choru,

když vin hrozí Erinyemi,

ve hrozb, vzdoru
zní temný hlas, jenž reptá pod zemí.

Nadarmo hlasa volá: » Prázdné tlachy,

sen fantastický poteštných hlav!

ád lidstva stojí na žulových sloupech
a stráží bezpenou mu starý mrav,

na stolci nerozborném zákon trní
a pouty železnými tímá dav —
kde zmije zasyí z tch kalných tní,

hned rozpoltna meem onmí — —

«

Dál pece duní,

ba vte, duní boue pod zemí.

Jen ucho sklote k pd kolísavé,

jak výš se nese temný hluk a šum,

jak rachot v hlubinách se blíže valí

a vyplnní chystá teskným snm,
kdy spolenosti krok se v bezdno sveze,

ád její slétne jako z karet dm,
kdy ortel soudce, anathema knze
i prosba pvce hrzou onmí,

až prorve meze
ta dsná bou, jež duní pod zemí.

(Nové písn.)

Hrdina budoucnosti.

j/dyž bloud m za veera mstskou vavou
* neb mírem polí v západ zardlých,

vždy jako stín tou krásou luh smavou,
tou smsí pestrou dav veselých
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muž zmoený se mihne svislé Šije

ve hrubé kytli, jež ho nuzn kryje,

a když zor kalný ke mn povznese
z pod ela, prachem krytého a potem,
ten pohled bytostí mou zatese
a do srdce mi vnikne žhavým hrotem.

Hlel jak se plíží, jist vdom sob,
že skvrnou je v té kráse kolkolem,
kde šastný zástup svítí v pyšné zdob
a veselým se baví šveholem,
kde z koáru, jenž pele bystrým klusem,
rtík pvabný se nad ním zachvl hnusem
a bohatec na pohrdav zel,

an smekl apku sedranou až k zemi —
já cítím cos, jak bych se sklonit ml
ped tebou, muži povržený všemi.

Ty, který z pdy hmoždíŠ v potu tvái
kvas bujný jiným, sob erný chleb,

v dl pohrbíš se, bys jiným skvost zái
a sob vynes k bídné rakvi heb,
jenž vracíš se tu v brloh z tžké práce,

kde jiným snáŠes mramor na paláce,

a žiješ trudnj' nežli v jamu skot,

bys jiným uchystával zemské nebe:
Mn pálí na duši tvj horký pot
a jest mi, jak bych odprosit ml tebe.

Ty jedva asu máš, svá zlíbat dcka,
jichž pohled jak by vyítal ti hích,
neb z nho zírá beznadj tvá všecka
a ddice v nich splodiTs útrap svých;
ty lopotíš se zítra jako vera,
dny, léta, vk svj z jitra do veera,
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rád, na chvilku-li oddechnouti smíš

kdes v kout chrámu, ana knze ruka
ti okazuje v nadoblanou výš,

kde najdeš kUd a tvá se skoní muka.

Co tob spolenost? Jí dávat musíš
v da ela svého pot. svých syn krev,

však jejích vnad a slastí neokusíš

a neznáš lovenství jasný zjev.

Co tob ducha lesk a jemné mravy,

co kvty nžných cit, vavín slávy?

Ty klesáš v pustý hrob jak suchý list,

list jeden z tch, jež prší za jeseni,

jichž spoustu nikdo ani nedbá síst,

jež drtí krok a v pouhou mrvu mní.

Ty potácíš se tmou, klí nemáš zlatý,

jímž otvírá se brána poznání,

duch umní v še bídné tvojí chaty

svou aroskvoucí peru nesklání,

pro tebe harfa poesie nmá,
pro tebe šttec barev luzných nemá,
pro tebe nemá hudba božských zvuk,
mim nepásá svj bohatýrský háv,

a kdybych ty své sloky dal ti v ruku,

>co s tím?« bys dlaní v trpkém í^ míchu máv'.

Co my jsme tob? Naše rytmy kepí
jen konmatami vil, jichž ple je sníh

a ruinky nad pavuinu hebí
a nožky lehí kídel motýlích,

žen, tepajících jenom louten struny

a v parku nyjících za svitu luny;

my stavíme jen muže na svj štít,

již v teple, syti, asu mají dosti,

za vavínem se honit, láskou mít
neb hloubat nad propastmi pochybností.
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Kám hedbáv Šusti vcrŠcm, zlato zvohí

a v perlách vzácných pebírá se e,
náš jarobujný rek na snžnt^m koni

ze zlaté pochvy tasí skvoucí me,
má hvzdnou glorii kol božské hlavy,

a shlíží s pohrdou na nízké davy —
Le zatím moc, jež ídí lidstva dj,
v tom davu zhrzeném si skládá sama
za hmotu kladiv jinou epopej

a za inení lopat nové drama.

Tys' jeho hrdinou, ó muži v prachu,

tys' budoucnosti vyvolený rek,

rek lepší onch v brnní a nachu,

jichž zbujnostem se koil mnohý vék,

rek pravý, istý, bez vady a hany,

rek jasnjší nad Artušovy many,
ty s lící zrytou, sluncem kalenou,

s tou zdobou mozol na drsné dlani,

jenž místo kmentu odn halenou

a jemuž rý je bohatýrskou zbraní.

Rek dflstojný, a neznáš dvorných mravft

a nemáš vtipu v ducha turnaje,

a v ponížení chýlíš krotkou hlavu,

cti nedtklivých ád nedbaje —
když cít poliek na žhavé líci

jen zuby stiskneš, otce milující,

bys uchoval svým dítkám chleb a krov,

tu jasnji tvj štít se pro mne tpytí
než nadutce, jenž pro dvé kivých slov

jde v souboj krvavý cti skvrnu smýti.

O pijde as, kdy rozprchnou se bludy,

nad lichých pedsudk a šaleb rum
kdy vzneseš ty, mj bohatýre chudý,
leb vky povrženou k nebesm,
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kdy ztratí cenu zlato s drahokamy
i snní líné s nicotnými hrami,

kdy oltá sobckosti rozbije

vk šlechetnjší, duté modly skácí

a diademem skvoucím ovije

skrá, operlenou potem, skromné Práci!

(Nové písn).

Z „Písní otroka".

XI.

Vizte, na mozol mé dlan
náhodou si motýl sedá,

kídla skvoucí kloní, zvedá,

a Já liledím zaduman
na tu bitkou protivu:

na ple drsnou, svrasklou, temnou,
plnou jizev práce krušné,

a ty lehké tvary vzdušné,

barev skvostných záí jemnou
oko zvoucí k obdivu.

Nenadálý vzácný hoste,

ustrojený v zá a duhu,
milce kvetoucího luhu,

bytí tvé, o živý skvoste,

jeden za rozkoší let:

taníš jenom po své zvli
v modru volném, v teplém jase,

v lásky hrách a vném kvase,

k nmuž v nektar svj ti z duli

kyne sterý záný kvt.
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Zatím v poutech ruka moje
z jitra k noci každ<3 chvíle

lopotí se v krušném díle,

vn splývá ruej znoje

s ela, jež se kloní v prach;

jako v pluhu skot se vleku

pod ranami kruté psti,

neznám požitku ni štstí,

neznám životního vdku,
znám jen péi, žal a strach.

A pec nezávidím tob,
motýle, tvj život hravý,

požitku rej kolotavý,

ve zlata i nachu zdob
stálý tanec luinou:
Nechtl bych jen sníti lín,

za rozkoší jen se honit,

osud náš: pot v pdu ronit,

po zdárných jen inech v klín
ruce sladko spoinou.

Rád bych volnou, estnou prácí

ducha napínal i paže,

prácí, již hlas vlastní káže,

která pracovníku splácí

žitím hodným lovka;
prácí, která k dobru elí,

z níž by vzaly plody zlaté

bytosti s mým srdcem spjaté,

lid mj, vlas, sbor lidstva celý,

budoucnost i daleká.

Ale kleiboa práce tato

ujamená, ponížená,

znesvcená, znevážená,

kterou rám, poutem spjato,
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koná v dtek svistní,

která pro jiného vije

rozkošnictví mrzké kvítí,

jíž on za mzdu v elo ryje

korunu z všech trn žití

a své moci znamení.

XIX.

Utichni ted, struno lkavá,

ticho, brati — ztajte dech!

V ruku schyl se dumná hlava,

zbystete svj vnitní slech.

Slyšíte-li ? Slyšíte-li ?

Z blízka, dáli temný zvuk,

jak by poutem zainely
milióny rabských ruk.

Celý svt širý

v nejzazší kout
temnou zní hudbou
železných pout.

Nespoísti, nedozíti,

co nás rab chová svt,

myriády druh cítí

stejnou bídu, stejný hnt —
berou nám i slova tchu,
trpt musí otrok nm:
Ticho dole! Ani vzdechu!

Kdo jen špetne — roubík sem!

Ale jen rukou
potebí hnout,

ozve se v tichu

inení pout.
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Zvuk ten mluví zvláštní eí,
jíž moc žádná neztlumí,

jíž rab rabu tajné svdí,
jíž pán bledna rozumí;e ta najednou mu plaší

s hedvábného lože sen,

désnou vidinou ho straší,

že již blízek pomsty den.

Tekel ufarsin

v hodovny kout
píše mu ruka
v inení pout.

Darmo šepce: »Liché zvstil

Bez mee je rabská dla,
proti boui holých pstí
ochrání mne strážc zbra «

Až hnv milión vzplane,

stráž tvá hrzou onmí,
okov ruky upoutané
v désnou zbra se promní.

Na lebky kat
v strašlivý soud
stotisíc teskne
železných pout.

(Písn otroka. Praha, nákl. F. Topie.)

Sumáovo díté.

(Jmel starý Šuma,
obec ddí všecko:
na kolíku housle

a v kolébce dcko,
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Pod obecní pee
ihned všecko vzali,

babu s okuláry

za stráž k tomu dali.

Na kolébce rudkou
psána mí noha,

avšak bezpenjší
štít je Pána Boha!

Jemu poruila
baba andlíka,
okulár jí spadl,

uzamkla se víka.

O plnoci náhle

protírá si asy:
jizba vystíbena
msíními jasy.

A tam nad kolébkou —
sotva oím ví —
starý, suchý šuma
jako stín se šeí.

Se skipkami v ruce

k dátku se kloní,

pod zcuchaným smycem
tichá píse zvoní:

>Andilku ty sladký,

Lidunko má zlatá,

prozi, vypni ruky,
zaštbetej: táta!
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Pojdiž v lásky náru,
nenechám t tady,

umelo by dít
jako tatík — hlady!

Štvali by je v boui
za nevlídné prahy,

mrazem srdcí lidských

uvadlo by záhy.

A kdyby t s hlavy
do pat oziatili,

tím by jenom duŠi

tob zaplatili!

Pojd, mé drahé dít,
poletíme vzhru
nad nivy a lesy,

nad pozemskou chmuru.

Housle vezmu s sebou,
budu ti tam hráti,

v oblaku t zlatémvn kolíbati.

arokrásní snové
obklopí tvou hlavu
o hvzdikách zlatých,

o andílkfi davul<

Políbil tu Šuma
v ústa spící dcko,
náhle baba kížem
zažehnala všecko.
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Msíc hledí v okno,

stromy venku šumí,

stráž si nov zdímla —
tak to baby umí!

A když pišel rychtá
po snídaní krátko,

piln kolíbala —
mrtvé Jezulátko.

Však i housle ty tam —
obec škodu mla;
na stráž vzdor pohádce
krut zanevela.

Však já vím bab —
dkaz tyto ádky;
vždy by svt si nudou
zoufal bez pohádky.

(Sebrané spisy, díl. II. nákladem F. Topie.)

Bu práci est!

Co vk v propast vnosti se svezlo,

v nichž s násilím se družil klam a blud,

by urvaly a stehly svta žezlo

pro vlastní rozkoše a bližních trud,

kdy slunila se v nádhee a moci
jen zpupná pst

až posléz žalnou rozlehlo se nocí:

Bud práci est!
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Co pozfistalo z déj slávy liché?

Jen cár a plíse krví psaných blan.

Však ejhlel odkaz práce vkfi tiché:

tu smavá zele luk, tam žírný lán,

zde vesnic roj a plodných Step krása,

ruch ilých mst
a stavby velebné, jichž tém hlásá:

Bud práci est!

O krásné heslo, velebné a svaté,

jež stásá s šíjí rabské etzy
a rozmetává duté modly zlaté

a nad zlobou i Šalbou vítzí.

Zá jitra nového nad lidstvem vznítí

ta blahá zvst,
až svorn celým svtem bude zníti:

Bud práci est!

est práci každé, která dobro plodí,

nech mává kladivem neb ídí pluh,
a prachem, blátem lopotn se brodí,

i perem vzletným a ji koná duch,
když vodítkem jí nejsou sobc chtíe

ni zištná lest —
té práci péra, pilníku a rýe

bud stejná est I

as lepší smaže mnohé heslo plané,
jímž nyní záí lidstva prapory,
mír v hádku zásad, vr a stav skane
i plemen stichnou hluné rozpory,
fanfáry mocných, uhntených skeky

i zbraní chest —
však zníti bude všechny píští vky:

Bud práci est!
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Vy ruce pracující v horké píli,

nech jinému z ní vzchází plod a kvtj
k vám jist váha vítzství se chýh',

vám patí budoucnost, váš bude svt.
Nech dosud, brati, s trním bh'n se vine

kol vašich cest,

jen chut ku pedu — tam vavín kyne:
Bud práci est!

(Sebrané spisy Svatopluka echa. Nákladem F. Topie
v Praze. >Pisn otroka*, jakož i druhé vydání >Nových
písní* vyšly tímtéž nákladem.)

77



Jaroslav Vrchlický (Emil Frida, nar. 1853). Obrov-
ským lesem je poesie Vrchlického. Obsahuje básné všech
djinných epoch a zvlást skvlá ísla jsou z dob antických

a .''lunné renaissance. — Básník líí v hymnických tonech
poátky života z chaosu, rozvinuie obrazy pravéku a ko-

nené otvírá v slavné nádhe svét antiky, nadšen krásou
a silou velkých dél uméleckých starých ek. - Ukazuje
stedovék ve velkolepých a chmurných obrazech; pekladem
nejvétši básn katolického stedovku. Danteovy >Božské
komedie*, seznamuje s grandiosními a chmurnými \idinami
velkého vyhnance llorenlského. — Dýše v ovzduší renais-

sance, pekládá velké básníky bujné fantasie a nádherných
popis: Ariosta i Tassa; vystihl chmurný dj života i lá&ky

nejvtšího umlce renaissance MichelAngela v básni »Vii-

loria Colonna«. Milostné básn Vrchlického mají asto
melodické kouzlo, smyslné teplo, zái maleb Tizianových. •-

Ze vzdálených kultur a vk vrací se básník k své dob,
s jejími rozpory nitra, s rubem skvlé na pohled moderní
civiíisace. On, který vidl jas a záící umní ecké i rc-

naissanni, nezavírá oi ped sociálními rozpory doby dnešní,

jež lidskost, osvtu a civilisaci na rtech, daleka je pec
uskutenní ideál lidstva. Vývoj lidstva neukonen, vše
to obrovité, co bylo, sfingy, sochy antické, díla renaissance,

boje a visiony stedovku, to vse jsou zlomky nesmírné,
ncdopné epopeje lidstva. — Básník zachycuje i v denním
život dojmy, sny a nálady a v tom nesmírném množství
ton, barev, pocit, záe i stín lyriky jeho, ozývají se též

akkordy sociální. Chce zánou vlnu svtla osvty všem,
které dle jména osvícené lidstvo nechává v duševní tm
a surovosti

;
pi srovnání nádhery pírody a hmní niivých

dl protestuje proti barbarství modernímu; kreslí i zjev

udeného dlníka volajícího o spravedlnost, stojícího jak
živá, dsná hrozba neupímné kultue dneška. Z minulosti
zachytil Vrchlický v »Selských balladách< zjevy sociálních

boui selských. V silné, struné a prosté form stajeny
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jsou výbuchy vzteku, vzpoura, náek a žal selských poro-
benc, Úpicích v pekle poddanství a mstících se strašliv

na nelidských otrokáích. — Budiž ješt zmínka o básnických
pracích Vrchlického v oboru peklad z básník svtových.
Tém ze všech velkých literatur vydal výbor peklad:
básníky francouzské, italské, anglické vedle celé ady lite-

rárních studií a peklad jednotlivých dél velkých básník
cizích, z nichž zvlášt pro tóny svobody, velkého vzletu a
myšlenkové hloubky bu vzpomenuto Huga, Shelleye,

Goethea a z poesie sociální peklad z Ady Negri, Rosen-
felda a jiných básník, tepajících zlo spoleenských ne-
srovnalostí.

Píse vzbouených sedlák.

(R. 1626.)

Mu, co patí pánu?
V steše každý heb,

každá krpj v džbánu,

na polici chleb,

jeho vše jest, ale, brati,

kosa v šij a v leb mu patí
okovaný cep!

Nu, co patí pánu?
Dcery tvojí zpv;

sýpka, af je plna

zrní nebo plev,

zdupané i zkvtlé nivy —
ale též však spravedlivý

náš i vnuk hnvl

Nu, co patí pánu?
Svižný karabá,

když on ekne, cháme!
líslužn rci »ra!«

však ped vným soudem božím
patí skrá mu zryta hložím

vdov a sirot plá!
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Nu, co pati pánu
V hvozde zv i klest,

poslední tvá kráva,

jediná tvá est;

ale patí jemu taky,

v ncstoudnou tvá, v drzé zraky

mozolitá pst!

Nu, co patí pánu?
Sláva, pepych, moc. —

Vzhru, brati, k ránu

jde prý naše noc!

On má hrad — my žhavou smolu,

štstí on — my trud, však bolu

báh jde na pomoc!

(Selské ballady od Jar. Vrchlického. V Praze 1886. Naklad.

Ed. Valeka v >Poetických besedách*.)

Ballada o smrti Jana Koziny.

(1696.)

Q pesmutná to novina,

ji zná už každá ves,

že dobrý náš Jan Kozina

pod rukou kata kles'

I

Ó Plzeské ty námstí,

nám v žilách tuhla krev!

Co v naše velké neštstí

je vehký náš hnv

Nic — zrno padlé pod žernov,

nic — udupaný klas!

Jen vzlyk a plá, nemáme slov,

sirotou každý z nás.
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Ti páni mají ve adrech
jen kámen nebo troud,

že mohli nám jak na posmch
ten hrozný vyknout soud.

A píšera byl jejich kat

a na ábla se zvrh',

když pláem naším nedojat

oprátku v oko zdrh'.

Co platný naše výsady ?

Co pergamen sta?

Když nešlo to, ach, bez zrady

a ve všem byla msta!

O Plzeské ty námstí,
my v poutech stáli tam,

a nmí byli bolestí,

když on se zjevil nám.

Sel, buben znl, ó jak se tml
skrz erné sukno zvuk!

Sel hrdý, vzpímen, nám však vel
ve srdcích ještr muk.

Na stupni stál a katu pál:

>Jen málo, brachu, shov,

zím tady samý trud a žal

a více než tisíc vdov!

Zím tady sta sklopených hlav

a to já nemám rád,

ten lid je tu jak tupý brav,

a jde! — Na tady stát?*
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A odpovdl jemu kat:

— Což véru nevidíš?

zde musí stát z nich každý spjat;

na nohou želez t(Ž.

Zde musí tebe vidéti,

jak na popravu jdeš

a musí k tomu mleti
ta zbujná selská spe. —

Tu dl Jan Sladký: »Lide mj,
to smutná pro t vr,
však dobe tak, pro byl jsi hnj
a pro jsi sklánl plec.«

Tu dl Jan Sladký: >Lide mj,
to není konec však,

pi právech svých ty pevn stj,

bud volný vždy co pták!

Však Lamingere, tyrane,

ty vem tch slzí proud,

než dnešní den v rok zaplane,

na boží zvu t soudí

Tam povím tob, lidu pot

jak pevzácná je vc«
V tom bubn hmot jak o pekot,
v oprátku sklonil plec.

A dsný mžik — a jeden vzlyk

a tma objala nás,

když propustil nás žaláník,

nám scházel zrak i hlas.
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Ó šumavské vy pralesy,

ó zídla zvonivá!

váš zpv nás ted jen podsí
neb nám se vysmívá!

Vším zní ta smutná novina,

ji zná už každá ves,

že dobrý náš Jan Kozina
pod rukou kata kles'.

Však, rok a den to pouze jen

Bh tak to nenechá!

Na vný soud jde Lamingen,
to naše útcha!

(Selské ballady.)

Z hymny Lazarovy.

y tmu uvržen, a zrozen v svtle žíti,

v prach povalen, a uren k zlatohlavu,

syn potupy, a oekávám slávu,

v let hotov, padám pes otázku bytí.

Vždy týž a jeden v sterém žiju tvaru,

mne kídlo djin nedotklo se v letu,

vždy týž jsem v lidstva úpadku i kvtu,
v Sibiském ledu i v Lybickém žáru.

Já nosil cihly k stavbám faraón,

já nosil kámen ku bastilly vžím;
dnes u boháe zlacených vrat ležím,

ped chrámem zítra v lidstva šumném shonu.

Já na Gangu jsem sedl pod lotosy,

já dumal v zprahlém písku Thebaidy,
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mnou vkft všech a lidí chvly bídy,

vždy slzí zrak mj a mj ret vždy prosí.

U paty kíže zvedám dlan v plái,

skrá ukláním ped popravišt schody,

dnes v žízni úpím o krpji vody,

a sotva oceán mým žárm staí.

Jak fantom král sny se asto míhám,
krok, v djinách jejž iním, sluje vkem;
mn Krista úsmv jediným byl lékem,

stín padá na svt, když pst k nebi zdvíhám.

Dnes nasycený soustem chleba malým,
jsem vn, vn nenasycen láskou,

a Job i Lazar pouhou byli maskou,
v ní pláem zrytou skrá svou posud halím.

Jsem žebrák bídný, jemuž všeho teba,

dnes holi k chzi, zítra k boji mee,
jsem lovk, který vností se vlee,

hned o myšlénku lká — hned o kus chleba.

Jen ob as zvedám zbodané své ruce

a kiím k nebi: »lovk jsem a hynu!«

Jen málokdo mne zí, neb kráím v stínu

a za mnou laný chrt jde — revoluce.

Jen jednou kdos mi ekl: Doufej, brate!

jen jednou padl v tvá mi paprsk svtla,

a obliej, jejž zloba vk zhntla,

se vyjasnil do slunce lásky pate;

Když v pokrytc a zákonník davu
^e\ Ježíš, pede mnou tu stanul náhle

a pohle na mne; v dno mé duše zprahlé

v tom sjela rosa nebes, já vznes' hlavu
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A v svtle vidl ne tesae syna,

le Soucit sám, jenž s nebe zbloudil na zem,

chtl chytit jsem jej — le on zmizel rázem
a lidstvo na vždy více zapomíná.

Ó Smíení! Noema holubice,

kdy slétneš k zemi, pro tvé kídlo váhá?

Ci dsí tebe bdná hrud má nahá?
mé kalné oi a mé bledé líce?

Nad mrtvol spousty sletla's ve pravku,
kde nyní dlíš? — Snad dímáš v klínu Boha?
Kde otálíš? Já ekám léta mnohá
a nikdo víc nemluví ke lovku.

Jsou prázdné oltáe tak jako hroby.

Pro, holubice. Bh ti svázal kídla?
Tím, našich srdcí, našich duší zídla

jsou kalná pro t, je v nich rmutu zloby

A sliny výsmchu a žlue záští,

a žárliv Bh na bílé tvoje peí
t pro ty, kteí modlí se a ví,
ukrývá peliv v svém hvzdném plášti.

Co pomže mj plá? — Na rajském stromu
ty sedíš, zde jsi prorokv sen pouze,
zde sup je hltavost a havran nouze,

ty soudí svt v dl rachotu a hrom.

Ta báse kosmu, s tajným srdce tlukem
jíž naslouchám a ped níž chvím se v dsu,
ta epopej, v niž všecko ústí v plesu,

ta nesmí skonit drsným nesouzvukem.

85



Ped dilem Boha, na nž slunce vlídný

svit rozlvá se, strhanými mrany,
v hod tvorstva nesmím kiet: »Já jsem Ianý!«
ve chorál radosti: »Jen já jsem bídný!

«

Já musím vstáti z potupy a prachu
jak obr skalný, jenž má patu v moi,
po tle jemuž hvzdy šperkem hoí
a jehož skrá prasvtlo koupá v nachu.

A as ten pijde, rosa padne k zemi,

má duše vzplane veliká a istá
se silou Herakla a láskou Krista

a odn budu celý liliemi I

Co bylo žluí, medem svlaží rety,

mé pohanní bude aureolou,

jež nad mých útrap dlouhou plá a holou
se rozletí, až vytrysknou z nich kvétyl

Já roven synm svtla, ddic jejich,

vstíc pjdu nebi, svaté odpuštní
jak hlasatel mj padne v duch pní
a nepoetných svt po peejích

Ped sebou vnost naplním cíl svta,
neb nemožno, by v tmu a zmatek dsný
se sítil vesmír, duch žalá tsný.
Ráj musí být muírna tato kletá!

V prach zdeptám fátum, staenu tu slepou,

až svtla jas jí Šlehne v dlky oní,
bych vesmíru ek': »Nyní teprv poni
jsa oištn svou bájí velkolepou!

Ted teprv nastane ti doba pravá,

jas. vzkvt, ruch, síla, dobra s krásou satek,
jichž prostedkem nad sporných živl zmatek
plát bude vná bratrství všech sláva! c

(Sftnx.)
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Jitro.

vvou slávu rozvlnilo letní jitro,

na klasu nádheru a v smaragd luk,

co perlí mlo, vsypalo v hnizd nitro,

co ton, vtkalo v ptaích písní zvuk.

Strom každý pohnul hlavou tžkou plod}^

byl jeden úsmv azur nesmrný,
a velké sídlo zeilo klín vody,

a v kvtech motýl mih' se nádherný.

Kraj odhrnoval clonu bílé páry
jak z lázn dívka stoupající vlas,

oblouky v zlat stopené most starý

se nad ruejem jako duha tras'.

Sel seká polem na rameni s kosou,

Šel pasák zpívaje si za stádem,

šla dívka s loktuší a nohou bosou,

jen perly stírala, kde šlápla v zem.

V tu nhu, sílu, lesk, v to opojení,

v ten azur, nach, vln, klas jiskení

jak temný rachot vpadlo bubn znm',
zd, šiky vojska, táhly k cviení.

Zem, díve píse, te se temn chvla,

do trávy motýl, pták zapadnul v ke,
a hromem dla v tiši zahuela,

a istý azur skalil dýmu še.

A já se vracel, hokost v duši, dom.
Zde, všecko, kde je blankyt, úsmv, kvt,

kde velký mír s obrovských padá strom,
se lovk uí — jak má zabíjet!

(Ddictví Tantalovo.)



Ballada moderní.

^dí na loži v myšlének žáru,

ve obraznosti chví se spáru

a chladným umem krve varu

chce kázat klid a rozvahu;

ted skoí s lože, sedne, píše,

a poítá a sotva dýše,

krev hmí mu v skrá, prs dme se výše

a Satan stojí na prahu.

Tu koleka, tam páky, šrouby,

by vše to k sob klaplo, snoubí

na zatracené dílo zhouby
a v potu tváe poítá;

blesk v myšlének ted .sjel mu šero —
u kulometu stisknout péro

a rázem smrtí tisícero

v ad bojujících zavítá.

V balonu lehkým dechem plynu

nad tábor, v hor a noci stínu

jenž dimá, noní nad krajinu

jak meteor se tiše vznést

a ze sta jícnfl zvratem kliky

mor, zkázu chrlit v spící Šiky . , .

.On slyší úpní a kiky,

krev stíknout vidí ve tvá hvzd.

Pak v neprzraném proud plášti,

jejž líný vánek sotva zvraští,

torpédo hnvu pln a záští

sám nezen vléci pod lod,
v ráz v ilé ruky vzmachu hbitém
lod rozmetati dynamitem,
v nach zbarvit plá i s nebes štítem,

že kou jen zbude na vod!
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Tak pemítá a bádá, váží,

zí na hídel i na závaží,

jej nadj nese, báze zrází,

kdo vystihne tu námahu?
On cítí, holomkem je smrti,

jež rukou jeho davy škrtí

a davy kácí, davy drtí,

a Satan stojí na prahu.

Tam stojí a v své erné psti
on drží vše, co sluje štstí,

ím k dstojnosti mž' se vznésti

neznámý posud z lidu muž,

má v ruce kordony a ády
a výsady a píze vlády

a peníze a díví vnady —
O mozku, vi, ó srdce, buš!

Co zboené mst štíty, brány?

Co klasné lány podupány?
Co lidské údy rozmetány?
Zde úspch, sláva, velikost!

Co krev, co náky vdov a dtí ?

Co hnáty, lebky v jedné zmti ?

Když tomu zisk jde ve záptí?
Chce tomu svt — .on viny prost!

On ve velkém je lidstva katem.

Co šttcem, knihou, pérem, dlátem
se zvedlo v duchu láskou vzatém,
vše zdeptá strojem pekelným..

On, vzdlanosti ironie!

se v masku vynálezce skryje,

jenž lidskosti v tvá drze bije,

v své stop maje krev a dým.
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v svou dílnu vesel soclia kruí,
pln víry orá šije, vláí,

strom žití zvoní písní ptaí,
vše raší v kvt a ku blahu:

Syn pekla jen nad svými stroji,

v zlé vnoen dumy zhoubu strojí.

Duch lidstva pláe. V stínu stojí

se škleb Satan na prahu.

(Breví moderního lovka.)

U cesty.

1*0 bylo v lázeském stromoadí,
hoch sednul u cesty, stín kde chladí.

Jej matka poslala z rána hned,
by nco vyžebral na obd.
Hoch mlky do trávy pod strom se
I sedl s otevenou dlaní

a kolem dámy šli a páni,

však halí ani nesjel mu v dla.
Den horký byl a slunce plálo

a chlapci se to juž nudné zdálo;

kles' znaven, usnul, jeho skrá
stín opustil, za sluncem bžel
a hoch tu u cesty svahu ležel

v sedraném Šat, na ele pot,

jak padnul v tom boji o život.

A jen ta ruka, jež se vzpjala

po dárku, jehož nedostal,

rlé dráma jeho povídala.

Tak ležela zde, jak ji vzpjal

a jeho dechem jak se chvla,
lip nežli slova vyprávla
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o každé slze, jež mu skane,

o poznámkách, nadávkách k tomu,
výitkách, o ranách, dom

až pijde, když nic nedostane.

1 ve snu slyší matku lát,

i ve snu cítí hru mu rvát

hlod lítosti a horší — hlad.

Však marn. Dámy šli kol, páni

a nevšimli si hocha ani

a ujíždly vozy kolem
a nikdo nebyl dotknut bolem
té natažené dtské ruky.

Dál kolem sply panstva shluky,

ty v koupele, ty k zábavám,
z kolonád znly hudby zvuky,

hoch zbyl tu v poledním slunci sám,

bos, prachu pln, na ele pot,

jak pad' v tom boji o život

s tou otevenou do cesty dlaní,

kteréž si nikdo nevšim' ani.

O, nedivte se, moem bd
až propluje za adu let,

když v noci nkde na rozcestí

stát bude se zaatou pstí!

Bodláí s Parnassu.

(Sebrané spisy Jaroslava Vrchlického vycházejí nákladem

J. Otty v Praze. Pehledným píspvkem íc seznáni básnické

tvorby Vrchlického jsou obé Anthologie z básní Jar. Vrchli-

ckého (naklad, týž.) První anthologie r. 1894, druhá 1902.
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Mat. Anast. šlmáek (nar. 18601 Jako úednik cukro-
varu ml píležitost seznati tragické osudy a hrzy zápas
o denni chléb u chudiny. Její živoeni, rány a bolesti vy-

líil v celé ad povídek a román z ovzduší cukrovarského,
a ze života téchto vydédnc spolenosti lidské erpal
látku k dlnickému dramatu >Svét malých lidí'. Sbírka
básní »Z kroniky chudých* obsahuje kresby nešastných
obti moderního kapitalismu dle hluboce prožitých zkuše-

ností autorových. Zjev popeláe, hynoucího v dramatu
•Svt malých lidí*, zachycen již zde dojemnými rtami.
Sociální rozpory rozebírá též ve sbírce básní »Na záletech*.

Šimákovy sociální obrazy zachycují namnoze s ryzím
procítním rysy života skuteného, a již líí ovzduší to-

váren i sociální zápasy umlcovy (román »Štstí«). I ve
verších jeho jímá vylíení drsného života bez píkras, práv
tím, že spoívá na piáci jeho pee prožitého a procítného.
V život veejném psobil autor zdárným redigováním
>Svtozora«, jenž své doby byl útulkem nkterých nových
silných duch básnických a psobí dosud redigováním
beletristického asopisu >Zvon<.

Popelá.

ye tm výrost z mládí, sirotkem jsa záhy.

Nepoznal v svém nitru nikdy lásky vláhy,

která z prsou matek v hrud a srdce kane.

Znal jen hlad a zimu, rány, bídu mnohou.
Nikdy paprsk nepad v srdce zanedbané,
kolem sebe zel jen smích a pohrdání,

lásky nepocítil, nemaje ni zdání,

na svt že lidé milovati mohou.
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Chudý duchem, srdcem, sílu ml jen v psti,

nechápal svou bídu, aniž cizích štstí . . .

Sotva výrost z dtství, posetého hložím,

stal se popeláem. V tm a dsném žáru

tém zapomnl, že na tom svt božím
touží lidé, záí slunce, šumí lesy.

V podzemní své chodb sotva povšimne si,

kterak popel padá do vetchých mu cár.

Druh úsmšky vždy úsmškem zas splácel,

s prázdným kolekem když pod kotle se vracel —
do výklenk zdných, plných velé škváry,

kam se s rošt za ním stále jiskry toí.

Zde nic neslyšel než v kotlích hukot páry,

a tak zvykl pítmí, které tady vládlo,

že když vyšel ven, a svtlo v tvá mu padlo,

jak by bleskem stižen, vždycky pivel oi . , .

Jednou topi starý za ním do tmy pišel.

Zaal vyprávt, sám co byl v škole slyšel,

a co v knihách vyet: O lidstvu a svtu,

o svobod, vlasti, o národa právu.

Le náš popelá, tah bolestný kol retu,

vyteštil na hled, pak jak by kol cos létlo

rukou mach', a jak by náhle uzel svtlo
pivev ob oi tup svsil hlavu. — —

O, ty nešastný! Co lidstvu všemu skvostem^

to, co hvzdou hoí i v tom srdci prostém:

Jiskra poznání neb aspo touha po ní, . . .

o to's oloupen ... O, bído, kterak dsíš! . . .

Zda kdo zastaví a zda se k tob skloní.? . . .

Ubohý, ty's hrozným spolenosti híchem!
Slep a hluch jsi v duši, objat tmou a tichem,

lidstvu, jež chce výš spt, ty se k patám vsíš!
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Dokud také bídy v lidstvu obraz jcdin,

a již s tváí dcka, a( již v rámci šedin,

dokud jediný jen lovk strádá v stínu,

jediné jen dít po poznání praline:

by i lidstvo mlo kídla cherubín,

sílu Titan, jež bouí k nebes trónu,

jednu vftli jen ve srdci milionfl,

zjev ten lidstvo zas svou tíží s výše stáhne.

.Z kroniky chudých*. Básné. Praha 1885. Nakladatel

F. Šimáek.

Májový obrázek.

Qsení Šumí již a lehounce se vlní,

jak neviditeln by cosi chvlo jím,

vzduch výparem se luk a vní bezu plní

a prohát tetelí se nade vším.

U cest i akáty juž lístky rozpínají,

jas modré oblohy zíš mladou zelení,

jen pruhy epoviš prs holou pozvedají

a smutn zejí ve svém zpoždní.

"Le jako v soucitu s jich teskným opuštním
jde v ad po nich lid, jenž srostl s hrudou tou,

jdou ženy, staeny, jdou dívky po nich s pním,
krok za krokem jdou s šijí sehnutou.

S jich el v tu hlínu kapky potu kanou,

jich ruce mozolné se nad ní kmitají,

v nich šedé motyky ted tisícerou ranou

tu kyprou, tžkou pfldu zrývají.
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A kroíš blíž a vidíš lístk shluky,

jak tlaí se z pout jejich, zelené,

vstíc tváím lidu, nadje jak pulcy,

jak vdnost zem, potem skropené.

Jak prosba její: Sklo se ješt níže,

ra hloubji, by hloubej' vnik' tvj pot,

bych cítila hloub lásku, jež nás víže,

a s vtší rozkoší ti dala plod.

Ted zavznl zvon od bílé vísky v dáli,

klid hlásaje zvuk jeho lány spl,
ruch ztišil se a šíje narovnaly
a tžké ruce stíraly pot s el.

Pak složily se údy unavené
na tuže zrytou otevenou zem,
a k nebes klenb žárem roznícené

se nesl zrak pokorným pohledem.

Z jejího modra níž a níž se slíval

k tm dlníkm klid velký, dojemný,
jich tichý dech ted s dechem zem splýval

i s dechem nebes v jeden tajemný.

Ten zdál se chvti nad májovým krajem,
a napájet jej silou úrody;
zem, nebe, vzduch se tásly svatým tajem
splynutí lovka a pírody.

Já vyšel si, v mé hlav vidin roj

a myšlének sta prudký vedlo boj,

tisíce plán chvlo se a velo
a z hrudi tlailo se, telo, hmlo.
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Zpit vflní konvalin a bezovou
jsem seplsti chiél píse májovou,
jsem rozplynout se toužil v tónech sladkých,

a v rytlimu tanivém a rýmech hladkých.

Sonety zvonily v mých vzpomínkách,
zvuk písní lásky mojí mysli táh',

tch hravých, koketních i skotaivých,
tch bouných, vášnivých i zádumivých.

O, ase lásky, máji msíci,
kdy kepelka zní, tlukou slavíci,

i pouto pukajíc kdy v kvt se mní,
dej k veliké mi písni posvcení!

Bych zpvem plným síly, lahody

chy vše, co kvete: Jaro svobody,
i sadu pýí, luin prostou zdobu,

i lásky taj i jarní nadj' hrob.

Tak toužil jsem, ruch tvrí v prsou svých,

le náhle jat jsem stanul v polích, tich:

Lid pestící se v pustém epovišti

sn trhá pedivo, dum stavbu tíští.

Já vidl šíje nízko schýlené,

já vidl tváe potem zbrocené,

lid zel jsem v pokoe pi tžkém díle,

kde kol vše kvetouc vzhru rostlo v síle.

Mé k zpvu plány, pyŠné snahy mé
tak zdály se mi marné, nicotné

a titrné a k smíchu malicherné

proti té práci na té hrud erné.

A když jsem cítil splývat zem dech
bratrsky s dechem prostých lidí tch,
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mé srdce smutek, lítost, závist rvaly,

já vyhoštn se cítil, smšn malý.

A bylo mi tak úzko, ku plái,
jak zakrslému dcku hrbái,
jež práva jako brati jeho nemá
a pro nž duše matina jest nmá.

(Ze sbírky básní: »Na záletech*.)

Pod emeny.
v

^e byla dobrá dlnice,
do díla jako drak,

le vlastn proto nejvíce,

že mla tklivý zrak

a milý zpsob, pružný vzrst
a bolestný tah koiem úst:

Mrak nepeletí pán ela,
když pišla její maminka
a miminko jí pinášela,

jež kryla pestrá peinka.

Tvá zjasnila se pibledlá,
kmit' v oích plachý svit,

pak v stinný koutek usedla
a dala dcku pít.

V té chvíli dlnic zpv a smích
i dlník žert bujný ztich',

a dcko z prsu klidn ssálo

a oka svoje nevinná
tak konejšiv upínalo

na smutná líce matina.
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Když napilo se, zvedla se

a Šla k své práci zas,

le dcko jako v úžase

svých velkých oí jas

nechalo kroužit dokola

na femeny a na kola,

až babika je položila

na pytel cukrem plnéný,

a niž se k nému naklonila,

zrak horkou vlahou zkalený.

I dozorce sám k dcku klek'

a hladil vlásk len —
na režndm pytli and lek

se usmál z bílých plen.

I úedník sem pišel též

a ek' jen: »Tiše, brouku, lež . . .«

a zadíval se v zalíbení

na dcka tilko ržové,
ba vtiskl na i políbení

v nžnosti vru bláhové.

Pak pohnut pohle k dlnici

a slab zaclwél rtem;

ta mladá matka slzící

zrak upírala v zem.

Však jako mžikem v záptí
pohlédla vroucn k dítti:

To houkati a smát se jalo —
v chod stroj znl ten dtský smích
a tlustou ruku vztahovalo

po kolesech se toících.

A páry tichý hvizd a šum
mu kolébavkou byl.

Již klu.k palec nesl k rtm
a do úst zastril,

a zaal broukat . . .
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Dtský hlas

tak nesmle se tady tas'

a s písným chodem stroj splýval.

Pak zrak již v snní pivený
se ješt skrze asy díval

na vlekoucí se emeny.

Ty tichounce se kmitají,

na široký svj pás

nad spícím dckem chytají

sny nadpozemských krás.

A sotva rok je teprve,

co emen zbarven od krve

smyk' v kola roztíštným tlem,
by živé je víc nevrátil:

Dnes chytá sny nad dcka elem,
když tatika mu uchvátil.

(Ze sbírky básní: »Na záletech*.)

Vzpomínka.

(Aug. Eug. Mužíkovi.)

Ua jist už pes ticet tomu je let, co emen mu
rozdrtil nohu.

Živ z Prahy když s devnou vrátil se zpt, ó dkuj
— mu pravili — Bohu.

Když znal jsem jej, bylo mu tyicet as, vŠak na
skráních vlas se již blí,

trup vpadlý byl, ruce jen vychrtlý svaz, a v tvái

muk písmo jste zeli.

Však ped lety hoch prý — všichni to dí — byl,

hledt že bylo na radost,

však mrzáctví stalo se hbitovní zdí, za kterou mu
uvadla mladost.
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Rok po celý v továrn výdlek ml, i den se mu
kolikrát pidal,

po kampani teba tlouct cihly i Šel, však v kampani
u vývv hlídal.

Zjev jeho sros s pocity dlník všech, že mimodk
ohlé se mnohý,

když dlouho se od vývv neozval vzdech neb tluk

jeho devné nohy.

Tak bez dtí, bez ženy životem vlek' se mrzák
ten od roku k roku,

kol úst vryl mu vrásky smutek i vztek, hnv samoty
šleh' nkdy v oku.

A asem, když petekl závisti kvas, žal divý jej

za prsa chopil,

tu lihem pak dusil tuh vznných hlas a jitivou

bolest svou topil.

Však jak se pak tiŠil zas bolesti hlod, i úsmv
mu zaškub' kol ret,

jen v hlav zbyl rozžatý myšlénky hrot: svou
otravou plivnout v tvá svtu.

A vstiknout své žlui a pomsty své var tak stroji,

jenž vzal mu pl žití . . .

Jen pomyslil, krev byla rozlitý žár. a oi již chtivostí

svítí.

Kol zdi se zlehounka, plíživ kra, až ke kolu —
jedva že dýchá,

by nikdo ho nevidl, odepjal v chvat svou devnou
nohu tam zticha.

A skren ji emenu nastril v ráz: >Na, papej l«

vyjekl div,
a sbsilým smíchem se horen tas*, jak emen

ji uchvátil chtiv
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a jak by to urvaný lidský byl oud, ji drtil a lámal

v tom vleku,

co . zdola znl vytrysklý ze hnvu pout smích
mrzákv v šíleném jeku.

A vzr&stal — když údsem neml všech ret — až

vzkekem pak dojekl rázem,

když emen, jak vztekem jat, od stropu me tu

falešnou koist svou na zem.

Svou tragikou smích ten mi do duše pa, a dnes

ješt žhav ji nití! . . .

Za nohu svou kelku v hru mrzák moh' dát, však

co za své zmaené žití? — —
(Ze sbírky básní: Na záletech. IVaha 1896. Nakl. F. Šimáek.)
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Aug. Eug. Mužik (1859). Lyrik zádumivt^ho nábožen-
sky zabarveného tónu. V etných svých sbírkách básní

(Hlasy lovka, erné perly, ÍCvéty polní, Písn života,

Hymny a vzdechy a j.) dotýká se nezídka smutného losu

chudiny, líí bídu rolníka, tkalce a jiných ujamených pro-

letá, avšak bez vášnivých revolt s tichým sklonem ke
kesanství. Zvláštní tóny všelidského soucitu a láska rol-

níka k rodné pd jsou ve verších Mužíkových vyjádeny
procítnými slokami.

Adveniat regnum tuum!

Jak's ped tisíci dvma lety, Kriste,

se uil modlit smutné lidstva plém:
»Pijd království Tvé vznešené a isté,

a spasena jím, blahá jest ta zem,«

Lid dva tisíce let se modlí tak . . .

kde království tvé, aspo jeho tucha?

Lid marn zvedá k nebesm svflj zrak,

co pouta rvou mu tlo, vli, ducha.

A bohái — ti Mamonu se klaní

a chytí svému rozumu se koí,

jich íše trvá svta do skonání,

a s posledním až lovkem se sboí.

Však íše boží! . . . prostí pro ni planou

a žebráci a trpící ji tuŠÍ,

však širé davy lidstva stojí stranou

a dosud marnou nadjí se kruší.
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Tak dva tisíce marných prošlo let,

lid unaven je, jeho hrud tak bolna,

ím dál tím mén nadje má svt,

a víra v íš tvou, Kriste, mizí zvolna.

Hymny a vzdechy. Cyklus básni. V Praze. F. Šimáek 1892,

^

Budoucí lovék.

a jednoho lovka myslím dnes sob.
Až duch mj prach tla steše,

až dávno už klidn spát budu v hrob,
on teprv snad k žití se vznese.

Kde jeho rodie, vlas, bratí budou,
to nevím a nemohu íci.

Jen vidím tu postavu hladovou, chudou,

však tvá jak rozžatou svíci.

A elo hrdé a myšlením zryté

a planoucí, modré zraky

a v tžkou lebku jak v nádobu slité

vše hvzdy a blesky, mraky.

Z ní asem snad hrom in velkých stelí

a nebeský ohe se vznítí,

a kometou vyletí podnik skvlý,
jenž lidstvu na cestu svítí.

Snad chtít bude bratím podati chleba,

však zkamení v dlani mu žhoucí,

snad samému útchy bude teba,
však hrd bude na dvée tlouci!
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T

Snad života robství v nm sdusí vše v jádru,
a zardousí myšlenku živou,

a všecko, co bouilo v mozku a adru,
jen slzou propukne tklivou.

Snad v okovy otrocké bude jat,

a v poutech, jež na údech chestí,
pak zapomní píse, již slýchal rád,

tu píse o sláv a šiéstí.

Má povst k nmu nesletne s vkfl,
on nepozná svého tu druha,
jenž trpl též, hynul v zoufáni jeku,
však nezmohl osidla tuhá.

Kdo o mn jemu pak napoví?
Vše zstane — život a boue,
jen tlo se po mn zas obnoví,
jak na ohni kotoue koue.

Ty zem, vy slunce daleká,
vy v dar život vk máte.
Ty pírodo, matko lovka,
ó pozdrav jej nastokrátel

(Hymny a vzdechy.)

Legenda z konce století XIX.

Kde utištných roj a chabých otrok
tm psm byl závidl pokrmu . . .

/. Nikrasov.

o bylo v podveer, dnes práv jako vera,
že chodil ulicí se svojí fenou, která
jsouc z ragy pevzácné a krve nesmíšené,
jak vítr divoce se vždycky kolem žene.

104



To vznešený byl pán a jeho jméno vryto

v stíbrný obojek té feny bylo. Smí to

tak býti; nikdo z vás necha se nepodiví,

neb za své zlato pec mž' každý býti chtivý,

co jemu uzda se, žen, koní, ps neb herny!

A pán ten statek prý ml kdesi penádherný.
Sám, doma nechav sluh, se procházel tak vždycky

s tou fenou, která mu nad prvod byla lidský,

bi nosil kožený a rozmarné jím práskal

a s fenou mazlil se a penžn ji láskal.

Ta v bujných obloucích se kolem ryn hnala

a na kyn jediný zas k pánu pibíliala.

To bylo rozumné a ušlechtilé zvíe,

a pánv chápalo prý pohled v také míe,
jak lovk neumí, jenž tup na vše shlíží,

neb jako odbojník se zjevný vzpurn blíží.

Te hvízdnul na fenu a ta pibhla skokem,

pak jako ovce šla za pánem klidným krokem,

když dom vracel se. On po krásné ji hlav
poklepal blažen a hledl usmívav
na oi rozumné, na vzdušné chípí její,

jak modelovaly by prsty umlce ji.

Kol vždycky shromáždil se dtí dav a lidí,

a fena pochvalu všech, hlasný obdiv klidí,

jak lovk uený neb umlec kýs vzácný,

jenž celý život jen zná lopotu, shon pracný.

Pán z kapsy vytáhl kus cukru, podal fen,

jež chtiv chroupala tu lahdku svou. Denn
tak vždycky dalo se, až dneska jaksi zmaten

on nežli vyšel s ní, zapomnl cukr na ten

a neml, v odmnu co podal psu by svému.

Tu chlapec jakýsi kus chleba hodil jemu,

svou celou veei, již hltal v onom dave,

však pes chléb upustil hned ve prach pohrdav
a pán, jenž vidl to, se usmál. Spokojeni
tím pkným eíTektem, jenž na obdiv se mní
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všech lidí prostikých a na tajemnou hrftzu

pán se psem, nevzhledše na nízkou onu luzu,

se s vážnou noblessou zas zvolna dom brali,

a lidé dlouho se té chytré fen smáli,

již nelze ošidit, jak hloupé mnilo dít,

jež místo lahdky vdk vezme chlebem hbit.

Kus chleba ležel tu v tom prachu. Na nj z dáli

dv oi eavé jak. uhly chtiv plály

a než dav nadál se a nežli toho zoil,

muž jakýs sestárlý do tlupy drze skoil
a rukou chvjící kus chleba z prachu zvedl —
co v prachu nechal pes, to lovék chuté snidl.

A já to vidl tak a jako Hamlet kdysi

jsem volal s poŠklebkem, v njž krev se srdce

mísí:

,Sem notes, zápisky, a zaznamenám sob
ten vzácný dokument o velké naši dob,
o konci století, o humanismu jeho!*

A spsn máral jsem to do notesu svého.

Kvéty 1890, str. 262—3.
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J. Svatopluk Machar (1864). Básník nejdražší a nej-

bližší organisovanému dlnictvu sociáln demokratickému,
jemuž vnoval etné verše, vážené pímo z jeho boj, sn,
tužeb a postupu. S odvahou smlého piráta vrhl se v boj

za volnost a práva lovka; v život eském, píliš zpo-

vrchnlém a zbahnlém psobila Macharova poesie silným,

revoluním otesem. Byl konec konvencionelním frasím a

básnickým okrasám, z verš »Confiteoru« kiel sám drsný

život, básník podával krut pravdiv a upímné celého

lovka, trhaje masku všemu pokryteckému a falešnému,

zachytil velkými rysy obrazy sociální bídy, otásající nitrem

práv tou nahou pravdou a silou dsné skutenosti. Mo-
hutné jsou básn jeho i tam, kde evokoval dje historické

i kde rezavou, krutou ironií a satyrou trhá kulturní níz-

kost pítomnosti a vedy eského života spoleenského.
Román veršem » Magdalena* zarývá se jako nž operatéra

do hnisajících ran buržoasní spolenosti, pronikav, tra-

gickými rysy velkého smutku vylíil básník strašlivou ob-

mczcnost, prázdnotu a krutost eského šosáctva. >Tristium

Vindobona*, >Zde by mly kvést rže«, knihy lyriky, so-

nety, sociální verše i hluboká pozorování, z »Výletu na
Krim« a hlavn kniha jeho »Golgatha« obsahují místa

drahá každému eskému sociáln demokratickému dlníku.

S jakou silou a láskou kreslí Machar dlnické massy, ty

bojovníky za lepší, silnou kulturu, valící se v ped, jaké

vzácné pochopeni tídního zápasu bouí v jeho

zvuných, kovových veiších! Proti militarismu, proti za-

bíjení ducha klerikalismem, proti molochu kapitalismu,

jenž vzal i žen a dítti všecku radost ze života a uinil

z nich otroky otrok, zvedá básník svj prudký, isté lid-

ský protest, chce bojovníky ocelové pevnosti, kteí by
dovedli zápasiti za jinou, pravdivou, zdravou a silnou kul-

turu obrozeného lidstva. K seznání poesie' a ducha Ma-
charova dležitá je velká kniha »Konfesse literáta*, auto-

rova autobiografie a spolu znamenitý kulturní obraz e-
ského ovzduší pítomné doby, jakož i »Knihy feuilleton*.

vyrostlé z básníkových boj literárních a plné znamenitých
charakteristik bitkého vtipu a bystrého pozorování.
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Poslední cesta.
v

^el dlouhým námstím a klonil hlavu k zemi,

mél matný, slabý krok a když šel ulicemi,

kdo na nj pohledl, hned s cesty se mu vyhnul

a leckdos prohodil: >Ba, ten si nkde pihnuli*

a jiný soustrastn zas potás za ním hlavou:

»Ten aby kopat dal už kom&rku si tmavou.

«

Byl podzimkový den, na nebi zataženém
se mraky válely, a vítr s teskným stenem
vál dlouhou ulicí a v svítilnách se vztekal,

že padat bude sníh, dnes každý jist ekal.

Muž vešel v mstský park, na zemi v hndém listí

si vítr skotaí a v holých vtvích svistí,

on na park pohledl, na mraky naernalé
a smutn vzdychl jen a kráel zvolna dále.

Ted bledost rozlila se v zažloutlé mu líci,

vzdych ješt hluboce a vstoupil v nemocnici.

Byl veden k lékai: >Jsem emeslník chudý,

jenž celým životem nes lopotu a trudy —

«

>>Co já s tím init mám«<

>Já umru,* dl muž bledý.

» >To z vašich lící tu,« « ek chladn muž ten vdy.

>Dnes nebo zítra, vím, však tré mých dtí malých
a žena pijí už pl roku hoký kalich,

pl roku stftu už; co žena vyde v plái,

to sotva na inži a dva dny v týdnu staí,

byt máme studený, ím pikrýt není tlo,

vše již je prodáno, co jenom cenu mlo —

<

>>A pro jste pišel sem, snad almužnu zde

chcete? ««
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>Já, pane, slyšel kdys, že mrtvé kupujete,

pt zlatých, nco tak, neb jak ted v cen stojí —
tak aspo ušetím za poheb žen svojí,

a dti nají se . . . dnes chci jen ástici tu . . .

a zítra . . . napsal jsem zde, pane, íslo bytu* . . .

Jest veer. Snží se. A na Františku kdesi

v malinké svtnici kol kamen usedne si

tré dtí, otec jich už tiše leží chvíli,

a matka, jak si pál, šla chléb mu koupit bílý.

A dti v blahu se ku teplým kamnm tisknou,

tu nejmenšímu z nich se zraky náhle blýsknou
— byl otce mazlíkem — a z kapes bundy šedé

ted kornout bonbon ven ruka jeho vede
a dává bratím svým a povídá jim k tomu:

>To dal mi tatínek, když pišel dneska dom . . .«

Confiteor, díl II. Druhé vyd. F. Šimáek Praha 1901.

Padlým u Sadové.

[K 3. ervenci 1891.)

Ty bledžluté dlouhé lány,

kdys rozšlapány, podupány,
k žním novým nesou nový klas,

ty skalní zkrvavené štíty,

pás mezí, kdysi dly zrytý

ted kryje mech a tráva zas,

krev, jež zde v kalužinách stála,

už dávno ruka zaorala,

a kde kdys v divém víru"znl

zvuk trompet, pušek, boue dl,

ev, jásot, kletby sténání,

zní díví zpv a skivaní.
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I bílých domk lomenice

už nepovdí tady více

o erných jícn záblesku;

stech tašky jsou zas obemšeny,
na šedých doŠkách roztepený
zas sedí chumá netesku;

zde život jde tím klidným krokem,

jak tenkrát ped tím hrozným rokem,

jen místem trochu vzpomíná
brat, táta, hlava matina,
a elo klesne v dlan níž —
však slzy dávno vyschly již ...

Tak všecko schází, všecko mizí . .

.

as se svých polí dál že sklízí

a bez oddechu vrhá ji

v t vnosti a zapomnní . . .

a zase šije bez prodlení

a zas už plody padají . . .

ach, noví mrtví . . . bolest jiná . . .

a na staré se zapomíná . . .

Však dnes je to tvr století

a den ten ožil v pamti,
a jak by bílých kostí prach

chvl, víil v našich vzpomínkách! , . ,

Bu lehká vám ta erná zem . . .

A dotlete tam tiše, jemn
pod obilím a kamením,
ó hrdinové bezejmenní,

jenž hnali jste tam v trubek hmní
na bodák hrot s nadšením
a, jak ty klasy pede žnmi,
jste padali tam asn k zemi

a ztrhaný zrak do dáli

jste kamsi marn vzpírali
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a dusili snad stesk a plá
a meli — nevdouce za . . .

Bud pokoj s vámi! ... V djepise
jmen vašich nikdo nedoví se
>— tam padlo dvacet tisíc as —

«

ach, dvacet tisíc! — Krátká vta
a v ní jsou vaše mladá léta,

nadje rzné v píští as,
sny, touhy, upomínky steré,

vše, co dá život a co bere

a právo žít a právo kvést —
v ní všecko uzaveno jest . . .

As dvacet tisíc — takto vy
jste s žitím navždy hotovi . . .

As dvacet tisíc . . . Cifra chladná
a víc dál upomínka žádná
na povraždný mladý dav . . .

i z pamti se ztratí hdí

až smr s tch polí, chatek sklidí

pár pamtlivých starých hlav . . .

Však ten proud vaší krve rudé
jak hrozná aureola bude
kol jistých hlav se náhle chvít,

až k soudu djin musí jít,

a bude je po vk ad
vždy odsuzovat, proklínat! —

Tristium Vindobona. Praha (vyd. I. r. 1893) nakl. F. Šimáek,
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Prvního kvétna.

— — Jak loni, tak i letos, po obou stranách

,,šlechtické aleje" (Nobclallee), kam si vznešený
svét vídeský v nádherných toilettách a lesklých
koárech dává dostaveníko, valily se proudy dél-

ník s ženami a détmi — — —
Z novináské lokálky o 1. máji v Prátru.

lako každý velký pevrat v lidstvu, tak zrodí se
i emancipace tvrtého stavu v krvi. Jsou snílkové
ve svté a jsou snílkové i mezi dlníky, kteí mní,
že konenou metou a rozešením té velké otázky
jsou 3 osmiky — avšak ta kva.sící a neznámá nad-
zemskú sila, která pevraty tvoí, nedala a ne<lá se
omezili a íditi niím na svté - — —

Z netištné knihy neznámého filosofa.

Aleji dlouhou, kam proud slunce padá,
' ted proudí život. Koár hmí ada
bez konce, pausy. Lokaj premovaný
s kozlíku hrdé hledí na vše strany;

paprsek slunce jako bleskem kmitá
po uzdách koní, v emení se chytá,

v stíbrné knoflíky, jež lokaj má i koí,
též v lesklý cilinder jim nahoru si skoí
a sjede v koár, z modrého kde stínu,

jejž vrhá parasol a z tásní musselinu,

z hedvábí, krajek mihne dvé se tváí
s brilianty v uších, které ohnm záí —
v prstenech ruky, v etzu se koupá —
jenž na vest se vedle pánu houpá —
a paprsek ten slunce ušlechtilý

koáru lesklou zád si zlíbat pílí

a nechá zaplát ve své gloriole

erb ctihodný, jenž malován tam dole —
a již se vrhá v píští koár v mžiku,
a libá zas. Zde barva sluneníku
a hedváb šatu jsou snad trochu jiné,

však lokaj naped a erb vzadu kyne,
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jak u prvého. A již zase hmí tu

dál nový koár ve slunením svitu.

Tak letí dvr kol, šlechta, penžníci,

vojáci ve své uniform skvící

alejí dlouhou, jež se v dáli tratí,

že nedovedeš konce rozeznati.

A klenbu tvoi korunou svou svží
mohutné kaštany, zá slunce na nich leží

a proniká je, v ní se chví prach zlatý,

jak lehké sloupy, natažené dráty.

A jimi dál a dále hmivým letem

vše míjí, co se velkým zove svtem . . .

Po stranách aleje široké cesty vedou,

prach, zvíen koáry, v n padá vrstvou šedou,

stín jenom dopola je na n vrhán sntmi.

A po nich proudí ted i s ženami a dtmi
svt dlník. A v nm se pestí šátky,

klobouky dtí, šaty z levné látky

a tváe zapadé a zaschlé, žluté

a zrak, jenž kmitá v hloubi jamky duté.

Tak jdou. pt, deset vždycky v jednom sboru,

cigarry kouí klidném ve hovoru,

o poasí dnes. vzduchu, o své práci,

na pedešlý máj vzpomínkou se vrací,

a ženy jejich dohodly se práv
o špatných bramborách, o drahé káv
a rozkládají a se živ smjí,

a pod jupkou jim svadlé prsy chvjí.

A dti pobledlých a vpadlých lící

se kol nich honí v kiku skotaící.
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za šat se chytaj', až nadávkou a ranou
jsou na chvilinku odhozeny stranou.

Jdou všichni krokem pevným, odmeným
a jenom chvilkou hledem zamraeným
zí v aleji — však bez záští a vzteku
— to mrano v oku je už adu vk
a ddí se. — Zí na ty zlaté trety,

lokaje, erby, lehké toiletty

jak na nicotnou hloupost. Klidn ví,
že nad jich vcí se již jitro šeí,

že vyjde slunce a to bude jejich.

To zde pak zajde zmny ve peejích,

to všecko zmizí. Pak snad tímto tretem

ples udlají ženám svým a dtem,
to vše jim dají za hraku. A vykávají
jen s klidem, jak ty ervánky jim vzplají

a slunce jak. Je vcí svta práv,
zda v moi krve nebo nekrvav.
V to píští, kam svt zí pln hrzy, žasu,

zí s istým svdomím a plni jasu . . .

Prochladlým vzduchem slepá tma se seje

na dlouhou alej . . . Vítr listy chvje . .

kus tmavé oblohy lze stromy zíti,

jak stíbra kapky na ní hvzdy svítí . . .

A stedem aleje, kde v lesku denním
koár ada hmla rachocením,

ten velký svt, dvr. Šlechta, penžníci,

vojáci ve své uniform stkvící —
ted valí proud se erný, mnohohlavý
jak bizarrní a dsný netvor tmavý,

ženy a dti, muži podnapilí.

Cigarry rudé jak by zraky byly,

jimiž ta hrozná valící se tíha

na všechny strany po obtech íhá.
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A hrdla jejich, ochraptlá evem,
se otásají hromným, divým zpvem,
tou >Hymnou práce<!

A tak táhnou, pjí,
výskají, piští, chechtají se, klejí

ohromným proudem, jemuž konce není,

vstoupají z Prátru v msto, na dláždní.
Plyn ozauje nyní fantasticky

ten nekonený pestrý chumel lidský.

Ty žluté tváe rdí se, zraky žhavé
píšern hledí z jamky oní tmavé,

epice, klobouk stranou pošinuty,

na prsou košile jsou rozepnuty —
a krok jich duní, hmí; tak táhnou, pjí,
výskají, piští, chechtají se, klejí,

zdvihají pst, pohrozují rukou
holemi ve vzduch a do dlažby tlukou,

ulici plní proud ten rozkyplý,
krám zavírají, kdo dív nezaveli.

Vymelým mstem proud se dále šine,

pekážky nezná, huí, hmí a plyne . . .

A man zíš, zda nejeví se oku
už dnes ta dívka elastických bok
ped nimi jdoucí v ruce s rudým cárem,
s frygickou apkou, v oku s pomsty žárem,
bosá a divá, s divokými hesly

Marseillky dít, jak ji Doré kreslí,

a nejde-li s tím proudem rozkyplým
útovat dnes už s Hdstvem sbankrotlým . . .

(Tristium Vindobona.)
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Otrokyné otroka.

gije tvrtá. Zívla. Vstala,

pehodila jenom sukni

a jde bosá opatrn,

aby neušlápla nkde
nkterého z malých spá,
rozesetých po podlaze.

Jizba ema. Vzducii tu leží

tžký, proteplený dechem
úst a tl. Muž táhle chrápe,

dti oddychuií rychle.

Rozdlává ohe, zívá,

pimhuuje zrudlé oi,

rozcuchaná hlava klesá

ospalostí k suchým adrfim,

staví hrnky s poklikami
v plochy plát, mele kávu,

piloží a ped dvíkami
choulíc se zí jako sova

v tancující jasný plamen.

Náhle vztýí se, jde tiŠe

k oknu šátkem zastenému,
sáhne na zed, sundá cosi

a jde zpt. Už ile, živ
sedá k plotn, otevírá

dvíka její, rozkládá si

na kolenou v záí ohn
starou švabachovou knížku

a zi do ní vážn dlouho.

Na to zvedá hndý kornout

s podlahy a z list knihy

bere kousek tužky, piše
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zvolna, jaksi namáhav
ádku numer, hledí na ni

spokojen, porovnává
ješt s knihou, vyndá z kapsy
desetnik a zabalí jej

do papíru s íslicemi.

Na chodb ted vrzly dvée.

Její bosé nohy rychle

vjely v trosky jakýchs trepek

tiše otevela, vyšla.

Mrazivý vzduch vane v jizbu,

žena zachvla se zimou.

Naproti na prahu stojí

taktéž v košili a spodní

sukni sousedka. Plam svíky
z jizby žlut vyzauje.

Pozdraví se.

>Je to zima!<

»Jako v Siberii.*

>Takhle

protopit tu lovk musí

halí poslední.«

>Ba, — musí.*

»Jak pak,« prvá pitlumen
zašepotá, » chtla byste

pisadit si Já zas mla
živý sen.<

>No, vida, vida,

mn už se ted pranic nezdá.*

>Tak se zdálo mi — to bh ví,

kde se hloupé sny ty berou —
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že jsem posledního chlapce
mla s velkým jedním pánem,
jako kníže nebo baron,

a on platil — myslete si —
na to dít každý msíc
ticet zlatých I <

»Tu to máme,«
míní druhá, > takhle ve snu
lovka pec štstí potká.*

»Já vám ani nevdla,
co s tím houfem penz dlati
Mám ty desítky ti v ruce,

nový modrý hladký papír
— ted to ješt v prstech cítím —
a tak myslím si: mj bože,

co mám jenom nejdív koupit?
A v tom hodiny už hrknou,
bijí — a desítky v pekle.*

»Pt krejcar bych si dala,<

sousedka se rozhoduje.

> Dejte. Já už vyhledala.

Tu jsou. Velký bohá ^ sedma.
Nemanželské dít — dvanáct.
Náhlé štstí — ptaticet.
Bože, vyjít aspo ambol
Vyplatila bych si šaty,

dali mi dv zlatky na n,
vždy už nemám vyjíti v em
na ulici I <

»Ba, i já bych
vdla kam s ákou zlatkou!<

> Pokejte, já musím na skok
k plotn, vaím brambory dnes,
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trochu kávy, vaím to už

na celý den, lovk spíše

ušetí pár krejcar tak.<

Vklouzla v jizbu, piložila,

pistrila hrnky k sob
a zas vyšla.

»Tak co vera?
Tatíkové byli v schzi,

co váš íkal ?«

»Bylo prý tam
tuze hluno. Mluvilo se

siln proti továrníkm.
ekli si tam, že tm pánm
je ten dlník jenom otrok.

Nebude-li prý to jinak,

musí pijít velká stávka.*

>Bože, bože,* chví se první,

»jen zas to ne. Tatíkové
smyslí si to, nepováží,

že je doma tolik krk,
že se jíst chce, že je zima.

Tyhle rebelantské ei,
ty jsou toho všeho vinny 1«

»A váš muž se trochu tento «

sousedka dí ostýchav,
»doma durdil «

»Co má dlat?*
ekla prvá s resignací.

»To je vždycky. Zrovna iako

když se zlobí ve fabrice.

Chytil vera trochu ohn,
dopálil se z všech tch eí —
nu, a vztek si musil vylit.

Podívejte —

«
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žena zdvihla

ob ruce v zái svíky.
Ka téch obnažených svalech,

vyhublých se svislou kží,
modraly se stopy bití.

»Taky dtem dal co proto
Chudák — vztek si musí vylít?

Bolí to — ba — ale když se

vyzlobí a ukonejší,

ekne jedno vlídné slovo — —

<

»Kde už jsi zas, klepno staral*

rozzlobený mužský hlas se

ozval z jizby.

»Bože, bože,

ješt není konec I Bože i

«

Ruce skížíc, hlavu skloníc

vklouzla rychle v tmavý prostor...

Zde by mly kvést rže . . . Lyrická dramata.
Praha 1894. Nákl. Fr. Šimáek.

V noci prvního máje.

^pí živí. v pláni nekonené
se choulí vrby skrené,
kol leží svtlo fosforené,

msíní lampy studené.

Z továren dálných oi žluté

zí do siného prostoru,

a s vží hlasy hodin duté
se ozvou asem v hovoru.
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Je dvanáct. Jako vítr letí

pes pustou jezdec planinu,

však dusot kopyt neslyšeti

a k i jezdec bez stínu.

A stane u vrb. Nade hlavou

mu kosa blýská. Zírá v dál

jakoby s touhou nedokavou
odtamtud ísi píchod zdal.

Jdou . . . Jako na obzoru mrana
když vyvstávají do vzduchu,

ernavá massa neprzraná
se rychle blíží bez ruchu.

Lká vítr. V daleku pes vyje.

A noní ptactvo vzduchem vlá.

Modravé svtlo dol šije

s zenithu hvzda umrlá.

Jde v pedu tambtjr. V lebku tlue,

dva hnáty má za paliky —
nic neslyšet, však v taktu rue
jde za ním zástup celiký.

Ped jezdcem stane, salutuje

a v dutý zrak mu noe zor

vojensky íslo ohlašuje,

T nmž vyrukoval jeho sbor.

Uznalý úsmv jezdci na to

se kol elistí rozšíí:

>Mj nejvyšší dík. Bído, za to,

jsem spokojen, mj verbíi!

Nuž pochodem!* A verbí-Bída
hled v právo I komando hned dá,
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a celý sbor tecf noliy stídá
jak v lebku úhoz dopadá.

A jdou a v právo hlavy toí
a v duté hledy jezdci zí
sta a sta mrtvých siných oí
a kráí v taktu tí a tí.

Za jezdcem v levo verbí stojí

a na svj buben bubnuje
a hlásí, kdo v tom kterém roji

ped Majestát ted vstupuje.

Ty z továren vzal, ty vzal z dílen,

ty z železnic, ze staveb ty,

a onen sbor tam, zvlášt silen,

je 7. erných šachet vyatý.

A tm tam, v stávce zasteleným,
tm možno nechat, verbí mní,
sled krve adrm rozhaleným
jak medailli pamtní.

Muž svadlý, žena beze síly

a žlutých dtí v sboru dost —
na skráních, rukách tmavé žíly

a jinak tla kže, kost.

Tak sta a sta jdou beze jména
a hlavou kývá Majestát

a verbíovi na ramena
svou rukou ráí poklepat.

Již pešli . . . Jako dálné mraky
v obzoru tmavém klesli kdes,

a jezdec stopuje je zraky
neslyšné za nimi se nes.
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ak verbí-Bída spokojen
se rozhled kolem — a se dal

tam k továrnám, zkad pitlumen
ad žlutých svtel vyzíral . . .

(Golgatha) Praha 1901, nákl. F. Šimáka.

1848—1898.

Památce dlník padlých v beznu 1848.

l^aždá ta myšlenka rozkvete,

když tla lidská ji mrví,

a ten kvt musí nést rudý plod,

když byl už zalíván krví.

Pozdravte budoucnost, pátelé,

jasným a veselým okem!
Rud to rozkvétá dokola
víc a víc každikým rokem!

Zmrveno, zvlaženo pole je,

ó bože, už dosti, už dosti!

Ta tla ubitá, vyssátá,

ty hladem pomelých kosti,

ty duše puklé a zniené,
ty mozky ztrhané, trudné —
a na všem krev teplá je vylitá —
až bolestn v oích to rudne! —

Kde která myšlenka stála víc

nán-ahy, obtí, hoe?
Z tch tl bys Alpy už postavil,

tou krví už vyplnil moe!
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Však zdráva bud budoucnost, pátelé,

patte v ni zjasnným okem!
kvete Vám osení do ruda,

kvete víc každikým rokem 1

Vlast Vaše, stará zlá macecha,
zhlíží se v opií lásce

v lotrech svých, sobcích a darebech,

vybrané isté to cháscel

Dejte jí s bohem, ó pátelé,

na hlavy obracet zpátky?
v srdci Vám obraz je vtisknutý

té pravé vlasti a matky I

Já vím, vím, že ji nesete

se ctí tím Širokým svtem —
nuž a ten celý svt zakvete

tím Vaším erveným kvtem!

Z pamtního listu 13. bezna 1898
(pojata též do knihy »Golgatha«.)
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Ant Klášterský (1866). Pod pseudonymem A. K. LeSan

vydal sbírku básní »Písn z prácec, tichých verš z dl-
nického života. Lyrika Klášterského pohybuje se hlavn
v kruhu života rodinného a v tom je uzaven i jeho dl-
ník, bez boulivých ton odboje a širokého rozmachu, jen

s tichým, idylickým nazíráním na strasti života.

Z » Písní z práce «.

Píse.

7 mlýna zní to: Klap a klep,

chléb, ó, ch!ébl

a ten stroje velký píst

stená: Jíst!

Stará píse, dávno stará,

co svt trvá svtem,
do zimy zní jako z jara,

k nám i k našim dtem.

Z kovadlin dí kladiv hlas:

Práce, spas!

ze hluboká huí stroj:

Boj, jen boj!

Smutná píse, píse chleba,

rozlévá se hrudí,

do sn tebe ukolébá,

ze sn tebe zbudí.

Práce, boj a hladu hrot,

slzy, pot!

Zvon jen duní v mrtvých byt:

Zde je klidí

(Písn z práce.)
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Po práci.

Rakev prostá, u ní svíka,
' v rakvi staec bledý,

vpadlé tváe, vpadlá víka
na zapadlé hledy.

V noci zápas plný strachu,

potom tiché ráno —
vidíš, starý, dobrý brachu,
máš už dokonáno.

Odbyto máš, starý hochu,
a šlo to tak krátce,

jako bys ted dímal trochu

z mdloby tžké práce.

K soudu jdeš tak jako z dílny,

kdy už veer kyne,
s námi, starý brachu, sdílný,

nebude to jiné.

Nespoinem díve taky
nežli navždy usnem,
vpadlé tváe, shaslé zraky,

v hrobním tmavu dusném.

A ta práce jak když vpíše

nkdo ji v tvou líci —
spi jen dobe, tvrd, tiše,

jak spí pracovníci!

Písn z práce, Praha 1891, naklad, . Šiináek.
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Beneš Doubravský (Karel Jonáš). Dva jeho svazeky
dlnických básní >Na postupu* a »0 nás pro vás* líí

prostým, místy tklivým veršem bídu rzných vrstev pro-
letáských. Dotýká se i bídy vzdlaného proletariatu, ne-
hledanými slovy odhaluje bolesti sociální a zvlášt bolest
pokoení inteligentních chuas, tak asto zakrývanou. —
Povoláním je Jonáš žurnalista a též inným s úspchem
na poli novelistiky.

Horníkovo štstí.

Hneska ráno o pl druhé
když jsem v šacht byl,

doma se mi na podlaze

synek narodil.

Šesté dít v sedmých letech —
to už víc než dost!

Pt jich dal bh pro trampoty,

jedno pro radost.

Prodal jsem už, co jsme mli,
co nás tšilo,

na tebe, mj posledníku,
nic už nezbylo.

Ješt štstí, že jsi pišel

dnes na tento svt, —
hned pan správce pines' vínek, —
dal mi Arýpovd.
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A aby pak štstí toho

byla pemfra, —
hle, zde vedle tvoje matka
v hadrech umirá

A pec, synku, posledníku,

as vzal nuzotu,

rozkikni se hezky od plic,

mj se k životu.

Na vzdor lidem, na vzdor bíd
zsta zdráv a živ —
ím nás bude více živo,

tím vyhrajem dív.

(>Na postupu*. Délnické básné.

V Pkni. Nákladem Karla Jonááe.)

Tovární láska.

Tak tomu dnes jest pes patnáct let,

co spolu tentýž vdechujem' |ed,

co spolu hynem v tovární síni.

Od mládí, holka, známe se již,

jak bych to ek' jen — no, tedy slyš,

chceš si mne vzíti? Rci sama nyní I

Jsme si tak rovni, nemáme nic.

Neštovic zloba zryla tvou líc

a mn stroj vykous' na krku rýhu,

penz pak máme já jako ty

a oba stejn té lopoty,

chceš se mnou nésti života tíhu?
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Poj, hlavu svou mi na prsa dej,

svým pyskem mj pysk studený zhej,

stiskni mne k sob, co jen máš síly.

Pro bychom šastni nemohli být?

vždy také v prsou hárá nám cit,

poj ke mn aspo na malou chvíli.

Zavs se na mou žilnatou šíj,

do vlas svých mj obUej skryj

a vzkikni nahlas, a to zví všude:

z nás dvou, co tady pes patnáct let

dýcháme spolu tovární jed —
manželský párek za msíc bude.

(Na postupu.)

Gaudeamus igitur.

Qtec del se do úpadu,
matka po vsi za mzdu drala,

jenom aby pár tch groš
pro mne, chudák, zachovala.

V uzlíku je posílala,

kížkem tikrát znamenala,

jinak ne než pravou rukou
koímu je odevzdala.

A ten koí starostovic,

do msta co jezdil s žitem

v tom svém voze starodávném,
hrubou, režnou plachtou krytém,

vždy mi modrý šátek s uzlem
v][^ruku s vážnou tváí dával,
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hlavou kýval, jakoby mi

zlatý poklad odevzdával

A já, který vdl, jakou

doma ve mn nadj kladou,

do noci jsem nad knihami
trmácel svou hlavu mladou.

A ve dne jsem po kondicích

ubíjel své svží síly, —
co se jiní po hospodách
bavili a veselili.

Osm let tak já jsem hynul,

nad knihami cha a zmíral . . .

Co však dlat . . . Vždy tam
od nás

horený zrak na mne zíral

Horený zrak mojí matky,

ach, ty oi modro-rudél —
které vidt už si pály,
co pec jednou ze mne bude.

Ach, má matko, matko milá,

dobe, že jste nepežila

hrzu tch mých mladých let . .

.

tyi mám jen chladné stny
a na loži vysílený

v zimnici se zmítám te.

Uprosted té zlaté Prahy
jako Lazar bídný, nahý
spínám ruce a mám hlad . . .

A v té bíd, nouzi kleté,
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jež mi raozek štve a plete -

mám já— chudák— študovat

Nejde to už — nejde,

tžký s hladem svár,

když pes hlavu cválá

šestadvacet jar.

Pét let shltla nemoc
a co v šestém ted
Tžká na to, brachu,

tžká odpov.

Zapomnls už orat,

aby's dom šel —
a v Praze by's službu

beztak nenašel

Tak co dlat, brachu,

jak ten zabít as? — —
Hledej, snad zbyl nkde
groš ti na provaz.

Na ty stíny tmavé,
náek zoufalý? —
V pražské spoiteln
místo vypsali I

Sluhou mžeš býti

v panské livreji

Neotálej, brachu,

pospš radji!
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Podej chvatn žádos,

plnou tpytných slov;

podepiš se tun:
[an Kvt, filosof.

Zrak mu vzplál zas novým žárem,

lepším se mu zdál být svt ....

Bez obavy, nadje pln

oekával odpovd.

Došla. Hned ji rozpeetil,

vbod v ni pohled plamenný.
A e ortel: Na sluhu jste,

pane — — piliš uený.

(Ze sbírky básni : >0 nás pro vás« v Plzni

1898. Nákladem »Plzeských list*.

)

m
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v. A. Jung. eský žurnalista inný kdysi v Americe
nyní ve vlasti své. Verše jeho roztroušené po asopisech
dýší mužnou odvahou a pohrdáním vi všemu frasovitému

v eském život veejném. Plynnými verši peložil Puškinova
Evžena Ongina a pekládal též rznou anglickou prosu
(Ruskina). Z pvodní beletrie jeho budiž uvedeno zajímavé
originelní líení z amerického života.

Dlnická.

Fišla chvíle, vzhru, brati!

vezmme si, co nám patí;

nechceme nic zadarmo.

Chceme pouze rovný podíl

z blaha, které dlník zplodil,

pokud svoji sílu vodil

zchytralému pod jamo.

Zakiknm ten bídný pojem,
že jsme jeho pouhým strojem

bez duše neb vyšších snah!

Však se mýlí, sám se zradiv,

estnou práci našich kladiv

z hamižnosti nenahradiv
mírou spravedlivých vah.

Na pam své vlastní bídy
egyptské již pyramidy
stavl otrok ubohý
ctižádostivému králi,
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aby na vzdor vkm stály

jako Himalájské skály

v samý blankyt oblohy.

A dnes opt zvedli v pýše
zlaté tele mnohem výše

nežli tém pyramid;
proti vflli Boha pímé
žádají nás, a je ctíme,

ale my je povalíme

budeme-li svorn chtít.

Vizte, nevdí si rady!

K naší zkáze v naše ady
házejí svár plemenný.

Je tu nkdo, kdo ho zvedne
nebo ped útokem zbledne?

Krev nás všech je barvy jedné —
vzhru prapor ervený!

(Ze slavnost, listu k 1. kvtnu 1899.

Havíská ukolébavka.

^pi, mé štstí, synku zlatý;

pes bílý plot oblak
msíc jak ty boubelatý

na svj obrázek se dívá,

zatím co ti matka zpívá

s vláhou smutku ve zraku.

Dív než umdlen tžkou prací

z erných tní pod zemí

otec tvj se dom vrací,

134



abych s bázní ekala jej;

dokud o tom nevíš, hajej

s tmi v líku ržemi.

Blah, kdo v zái dne se sluní,

když ráz jeho kladiva

pod oblohou boží duní;

avšak osud otce tvého

tluk je srdce pohbeného
v jícnu zem za živa.

Nikdo neví, jak m bolí,

s modlitbou když jásavou
skivan vzhru letí z polí,

sotva den se blá z noci:

as to je, kdy tvému otci

svt se zamkne nad hlavou.

Mluvívá, že krasší slunce

nežli tebe nepotká,

když jak rosa na korunce
dímáš na kolébce svojí —
hajej, matka tvá se bojí

houpat nkdy sirotka.

(Beletristická píloha >Casu< 1899 str. 65.)

Na stráži.

Pod písahou drze vynucenou
* za vc cizí honící jak pes

War is hell.*

Generál Shermati.

* Válka jest peklo.
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na smrt rann s hrudí prostelenou

na pfední jsem stráži k zemi kles.

Kdo to stelil ze své lepší skrýše,

ml-li v oku strach i nenávist,

nedbám, onf jen znakou je, jíž píše

ruka djin krvavý svj list.

Snad jak já je cizí vle strojem

nucen zapít lepších cit ást,

netrápen dost malým nepokojem,
za in ten kdo úet bude klást.

Keovit pstí sevev pušku
v boji s bolestí a se vzdorem
vzhru zím, jak muška honí mušku
blankytovým lesv otvorem.

Motýl pestrý sedá na kmen jedle,

kídlem svdn hrá a mihotá;

v houští pták a pramen lesní vedle

pjí o rozkoši života.

Rád bych výkik' z duše bolem zryté,

rád bych v ukoj muk svých zdlouhavých
všechnu kivdu Pravdy ve tvá bité

vdechl do slov dsn rouhavých.

(Píloha >asu< 1899 str. 66.)
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(. . . Básn, jež jsou vášnivými protesty, hudbou, extasí

a chvním nitra mocn rozboueného životem, ta vzácná roz-

vlnni bohatých, hrdých a citlivých duší, pokládá poadatel
za zbyteno provázeti poznámkou i daty biografickými.

Mluví nejlépe o básnících samy, ty výkiky uražené lid-

skosti, slavná nádhera obraz a hudba rytm! A vyniknou
z básní samých každému toucímu, kdo srdcem istým
a cítním umlce chce pochopiti, prolnouti jich krásy um-
lecké, hudební, sílu jich vášn, jich ist lidskou snahu
spojenou harmonicky s umním! To ideál tenáe: ten.

jehož nitro bouí tímtéž rozvíením cit, jehož duše smi
jíti stejným krokem se slokami básní vzpoury a nových
svt . . .)

ANTONÍN SOVA:

Kondor.

Píteli Dru A. Štolcovi.

Rída sedí v srdci mém.
Zase starší nežli loni,

zas má delší páata,
zas má oi sinavjší,

zvýšila se, shrbila.

(Kolem oken protáhly se

mlhy prosincových nocí.)

Zase starší, dsnjší,
moudejší zas, pomalejší,
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studenjší, beze slov

rozdírá mé srdce drápem,
jak zelený drahokam
zimniné jí oko hoí,
sychravá je, monotónní . .

.

Chvíli usne, nehne se,

jenom tíží a jen bolí.

Pak se vztýí, protáhne

kondor starý, slepý, dravý,

zdvihne kídla popelavá,

otes jejich vzkísí vzduch,

vzkísí echa, pluje tžce
nad msty a rovinami,

nad Horami šerých vk,
pod hvzdami prochladlými

v obzoru jak pízrak tmavý,
vzdaluje se, vzdaluje.

Vzdaluje a vzdaluje — — —

Zas se vrací; zase tíží;

hladovjší, zkušenjší,

novou bolest pináší
chycenou na lidských prazích

a své drápy krvavé

ustydlé tou dlouhou cestou

heje si v mém horkém srdci .

Zase sedí v srdci mém,
podimuje, hlavou kývá,

zase starší nežli loni.

jen když prosté duše pijdou
se smíchem tak boulivým,
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jen když inkne íŠe s vinni,

žena láskou zapláe,

divoce mé elo zlíbá: —

tu se vztýí v srdci mém,
zdvihne kídla, vzbouzí echa,

odletí . . .

A nepekáží. —

Ale když se vrátí zas,

hladovjší, zkušenjší,

hnvnjší je, ponuejší,

a má drápy krvavjší . . .

(Vybouené smutky. Praha, Moderní Revue 1897.)

Wyšel jsem v pítmí . . . Válený as byl. A zem
vonla bouí a spláchnuta deštm bujela všady.

Psi vyli zaveni v tsných stájích odbyté kultury,

Bezvládí duší když táhlo, táhlo starými Msty.

Psi svta starého, vyhnilé, napuchlé zdvihali oi
od kostí, na nichž leželi. Vyli tak asem v dálku.

Táhli jsme neslyšn Msty a prolínali jsme zdi,

pebarvili jsme vody a nasákli do vn kvt.

PsaU jsme Memento na chrámy, píkrá cimbuí
hrad,

na dvée ložnic. Byl válený as. A zem
prolnutá námi se ernala ped jarem píštích vk.
V mlhách jsme pes Msta táhli za zpvu budoucích

žalm.

(Závrená báse »Vybouraných smutk*.)
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Po peteni zprávy filantropických dam.

Q paní, ó paní Šedivá,

jdte mi se svou filantropií,

s tím srdcem citlivstkáským!
len modlit se a plakat? . . .

ó, paní, stydte se

za tuto filantropii!

Uráží, uráží, tikrát uráží

lidskou dstojnosti
Almužnou lehtáte hladové,

když touží po práci

a chtjí peníz poctivý?

O, paní, paní Šedivá,

necht tch spolekfi,

tch ústav,
tch jeptišek,

jež darmo kazí mládež! . . .

O, paní, paní šedivé,

ó, krásné paní. Šlechetné,

vznešené paní,

filantropické!

Ty holé cifry vizte

mzdy nekesanské
vašimi muži s drzým klidem
po týdny vyplácené
na dlan zmozolené,

to uráží, uráží, tikrát uráží

dstojnost lidskou I

O, paní, mnoho paní šedivých
a filantropických

vznících v klecích starce

neb dti neb dívky,

víc pro ztišení ješitnosti své,

míft pro blaho téch tvor
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churavých, osielých,

slyšíte? slyšíte?

ve bídou spolenost,
vy paní ctihodné!

A vy, tak zrovna prohnilé

jak muži vaši

si hrajete na dobroinnost
se slepiími mozky
filantropickými ?

(Ješt jednou se vrátíme . . . Kniha verá.
V Praze 1900. Nakl. Grosman a Svoboda.)

Ješté jsou orli . . .

Ješt jsou orli v bahn Evropy!
Ješt jsou orli teskní, pikovaní,
jichž smutky za srdce t uchopí,

Ješt jsou orli kdesi roztroušení

v šedivých mstech v mlze severní,

nad shnilým lidstvem v tžkém sedí snní,
bozi i soudci jeho píšerní . . .

Netušit jejich blízkost . . Vyrostou, . .

bída je sílí, otráví jim žití,

pohunci král kídla pistihnou
a oi vypíchnou jim inkvisiti,

s etzy pijdou stát hlídai,

spáry jim síznou, zkrotí jejich pýchu.
Chtí vzlett, — rány hned je omráí,
pár metr volnosti — oh, orh, k smíchul

Jsou ješt orli v stedu šedých mst,
v divokých, silných duších ješt sídlí,

nad bahno pikováni lidských cest

s pistíhanými teskn bijí kídly.
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žízniví na etze chestivém
jak vesla týí kídla oškubaná
a v ovzduší tom bídy plesnivém

zdvíhají marn kídla zavázaná . .

.

Až k pouštím rašeliniš, k pímoím,
kde parník duní vyboueným rohem,

ku malomluvným, žlutým pohoím
s vychudlou trnkou, zakrnlým hlohem
to slyšet však, ti orli když se hnou,

výspy se tesou v rozespalém koui,

pístavy, msta, jak pod lavinou,

a pod jich vztelqr mrtvý klid se bouí . . .

Kde jsou ti orli zkrotil, chycení,

jichž kídla slyším šumt? Kde jsou zbylí

geni ddici? Dnem sklíeni

píšerným, tmavým, v nmž se narodili,

kde jsou? Tak moci vztekle vylett,

ho, z Evropy to trosek rozválené

jak Šleh' by, rozsvítil se nový svt
nad pokolením krve vysílené . . .

(Ješt jednou se vrátíme . . .)

Když vládla Duše.

z cyklu: Údolí nového království.

... A když pijde jednou
doba, kde o všech téch uznaných
náboženstvích již ani povsti ne-

bude, bude tu jeité státi nábo-
ženství humanity . . .

Dr. Aug. SoMUna.

y té dobé, kdy vládla již Duše v údolí Nového
království,

tam na Severu kdes bezmocní, národy opuštni,
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tam zmírali nevšímáni a zapomenutí dávno
ti poslední ddiní králové kdysi slavených rod.

Jich obrovských vojsk již nebylo, neb nebylo
poddaných životem

a nebylo dvoan lstivých, neb nikdo se

zakoupit nedal,

a nebylo velknží, kteí by planoucí zhasili svtla
na horách, by v zášeí dole pásli svá krotká

stáda . . .

A sláva ponurých tyran dávno se nerodila,

neb nebylo pošetilostí v národech doutnajících,

ni svatých a svtic nebylo, neb nebylo
znesvcení

a pustých nebylo dav a zvíecích nebylo vášní . .

.

Neb Ona zaala kralovat, veliká Duše a mocná,
trn její z trosek Vk v zažehlém zlat planul,

vše v písvitu plavém radostn hoelo
oddychujíc,

den vznesl vítzné Slunce na štítu triumfálném.

A rytmicky v každém srdci a ve vcích hovoila
své akkordy doplujíc a zpívajíc v paprsku

každém,
a svobodn v každé vln zeené tryskala krve
zdar každému tvoru již pinesši jeho pi zrození.

Snad byh bídní, — le ona v as pišla, by
dlouho ješt

si pi peslicích a písních, jež zvuely zasnnou
jizbou,

by vzpomínaU si dlouho, jak úsmvy její hály,
a ze štdré ruky jí kanuly mince z Nového

království.
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A zoufalé zadržela a visící nad propastí

v as našla a hasnoucí kísila, utiskovatel zlobu

hned v zárodku stírala krví potísnnými prsty.

A byla všude, ve tmách i ve svtlech, ve všech

vteinách.

Neb ona zaala kralovat, veliká Duše a mocná
jak válí Nadlovka zdvižená nad všední davy

a jako obrovská Lampa svtlem myšlénky
planoucí,

jasná jen silou nejvtších Srdcí a Rozumem
nejvtších lidí.

Též nepocítila Nudy ze síly svojí jak Nero
a nebála se jak Herodes píchodu nových král,

ni nestála pod lovkem — a nestála nad
lovkem,

le hoela v nm a hoela stejn v lovku každém.

I ve všech vcech zpívala a z každého stromu
se shýbala

a z každého jara kývala a z každého prahu

se dívala,

hvzd sférickou písní záila, hukotem moe
stíkala

a žíháním stín hasnoucích pod hvzdami dímala.

A pod jejím trnem lidé, ti nabyli nové ceny,

ne tím, ím dosud jsou, ím mohli by ješt býti,

na hoících Vrcholech ve slunci, v Mstech
tam na Pohoí

a v rodinách dlouhých, kde obilí ve zlatých

vlnách tee . . .

(Ješt jednou se vrátíme . . .)
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Ano, s divokou, výskající radosti. . . .

flno, s divokou, výskající radostí,

' o kídla tvoje open,
silná ty všemoiioucí Nadje,
s vysokých hradeb orlích tvých doupat

budu se dívati na šíící se plameny požáru,

na rudé moe tanících jisker

po sežehnutých místech,

kde skonává lovk dneška.

Budu se dívat s nejvyšších vrchol Zem
jak vylézají ze všech kout stíny

a smluvivše se, hrozivé a lstivé,

již nasyceni lidským pokrytectvím

sejdou se pokynem Prozetelnosti

a pochode za pochodní
házeti budou ped jeho prahy,

ped jeho chatre, ped jeho starobná Msta,
do tržiš a studoven, kde zemdlely duše,

do kathedrál starých a do parlament.

Za potmšilých eí tribun zdšených
a schytralých modliteb vyklada Církve

dívat se budu, škodolib,
až klenba vk sítí se s praskotem liromovým,

za klenbou zase klenba
a holé stny, bídné k nesnesení,

zaouzené, v hrze zdivoilé,

tak chladné, holé budou tret k nebi,

k nebi tret budou mlící
prázdnotou obrovskou . . .

Hlavu na tch erných zdech,

vykoupán v krvi hoící,
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pfi pochodních rodících se k ránu

ten, jenž rytíské a velké bude sníti Sny,
lovk nový, hlavu na tch erných zdech,

své oi jasné vznese k hvzdám blednoucím,
zachránn, z rumiš pozdvihne své ruce žilnaté

vstícjiným krajm, jiným touhám, jiným bohm.
(Ješt jednou se vrátíme . . .)

PETR BEZRU:

Já.

I.

Já, já toho vštec od Beskydu lidu.

Bh mne jim nedal. Ten té jen dbá zem,
kde zlaté obilí k obzoru bží,
kde fialky voní a pomnnky kvetou,

kde zvoní cymbál a pi tanci housle,

kde Šírá jsou msta a nádherné hrady,

bohaté chrámy a lodky na ece,
dvra v nebe a radost a ples!

Ten, jehož Bh zatratil v sirnatou rokli,

ten, pes jehož tuhé rty nepešla prosba,

na skále sedl, s ním odvký vzdor.

erným jak noc okem pohledl jednou
pod mlící Beskydy, pod Lysou Horu.

Stoletý útisk, pod kterým se sehla

kovkopa šíje jak nahnutá vtev,
urputná cizák pst, která z ret
dtem rve shasínající tón mluvy,
znamení zrady a sepjatých rukou,

za sto let které se do oí vtisklo,

pohnulo démonem.
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Udeil v balvan,

ze skály vyskoil škaredý vštec,
z poroby vyrostlý, ze zrádné krve,

k msíci zaštkal a do slunce zaklel,

sevenou pstí se k azuru rozmach',
všecky ty vrahy, nech záili zlatem,

nech ped nimi kleeli jako ped bohy
tam ped Tšínem ti otroci dol,
do prachu smýkl svým hnvem, svým vzdorem,
vnem to, jež mu dal do žití démon, —
ze skály vyskoil já I

n.

Rudým a svislým pod paprskem slunce
v srpnu, když balvany dýchají žáry,

bystina Moravky v lože se vpije,

horníci pod zemí zdvihají rám,
kovái v ervené železo buší,

na dlani pole na Krásné, na Pražm
v úžehu slunce jich sklánj' se ženy:

já z toho tichého národa vzešlý,

poroba jemuž pi kolébce stála,

robota dcko juž za ruky chytla,

nezdárný kovkop, ková synek
z Ostravy prchl jsem, z Vítkovic, z Bošky,
z Frydlandu, z Orlové, z Dombrové, z Laz,
kladivo, motyku v kopalnu hodil,

matku a sestru jsem na poli nechal,

ddovy housle jsem s hebíku strhl,

já na n zahrál.

Snad jednou z nich znly
veselé tóny, tož mládí a láska.

Nevím, už nevím. — Je tomu dávno.
Ti struny praskly.
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Cizího knze jsem vyhodil z chrámu,

rektora z cizácké udeil školy,

smýkli mnou v Téšín, Bfth zmátl mi smysly.

Pod Lysou kosm a veverkám hrál jsem,

pod rudým jeábem na vtvi vrabcm.
Z ddiny k ddin chodil jsem horkem,
horkem a zimou a snhem a deštm.
Za ploty hrál jsem a pod okny hrál jsem,

jedinou strunu mají mé skipky,
tžký dech sedmdesáti tisíc,

co hasli pod Lysou, pi Bohumín,
v borových urvaných hájích co hasli,

v urvaných Beskydech pomalu hasnou,

v Sumbarku shasli a v Lutyni shasli,

v Datyních hasnou a v Dtmarovicích,
v Poremb shasli a v Dombrové hasnou.

Strhnte stany a zahaste ohn!
Hnulo se sedmdesáte tisíc,

na Olze ped lety rozbit byl tábor,

daleko uhli jsme za Lucynu,
pejdem na Moravskou, za Ostravici,

mlící národ a vyhaslý kmen.

Ped nimi taní jak David ped archou,

jak trhlý chestýš pi píšaly zvuku,

komický rapsód tch sedmdesáti tisíc,

don Quijote z Beskyd, má z jalovce kopí,

brnní z mechu a ze šišek helmu,
z Lysé hib za Štít a z kapradin hledí,

chytit chce úporné rameno sudby,

erný me rytíe v krunýi zlatém:

já Petr Bezru, od Tšína Bezru,
toulavý šuma a bláznivý gajdoš,

šílený rebel a napilý zpvák,
zlovstný sýek na tšínské vži,

hraju a zpívám, co kladiva duní
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z Vítkovic, z Frydlandu, pod Lipinami.

Kolem jdou bohatci cizí mi víry,

(Bezrui Pete, jak je máš rád!),

mužové slavných a vznešených názv,
skvlí jak bozi a hrdí jako hvzdy,
(Bezrui Pete, kdo ubil tvou ves?),

kolem jdou v hedbáví, v atlasu dámy,
kolem jdou mužové, vážní a mocní,

na Dunaji mocní, ve zlatém mst,
kolem jdou básníci z vltavských behft

co milují ženy, jak kázala Paíž,

pod smycem zoufalá chvje se struna,

tžký dech sedmdesáti tisíc,

kamení zpívám a balvanm hraju,

hraju a zpívám — tož dáte mi krejcar?

ffl.

Tá prvý jsem z toho od Tšína lidu,

bard prvý z Beskyd, co promluvil.

Jdou za cizím pluhem, jdou rabové dol,
mléko a voda jim utíká z žil.

Má každý z nich na nebi jednoho boha,

druhého vtšího na zemi.

Da tomu, co hoe je, v kostele platí,

druhému krví a dlanmi.

Ten, ten co je nahoe, k žití dá chleba . . .

Vodu dal ryb a motýlu kvt.

Ty, ty co jsi vyrostl v beskydských horách,

tob dal pod Lysou ten boží svt.

On dal ti ty hory a dal ti ty lesy,

vni, již z háj van rozstele;

ten druhý ti vzal všecko jediným rázem,

bž a pla k tomu tam v kostele.

Mj syneku z Beskyd, ctíš boha i vrchnost,
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dobré to ponese ovoce.

Z tvých les té vyhání andélé strážní,

ped nimiž kloníš se hluboce.

>Ty zlodéji z Krásné! Je tvoje to dfevo
Padni a zem polib v pokoe!
Ven z panských les a hoe do Frýdku!*
Co tomu íkáš, Ty nahoe?

A škaredá e tvoje uráží vrchnost,

ty strážné andly uráží.

Zahod ji, lépe se povede tobé,

tvj synek teprv to uváží.

Tak dje se. Pán chce. Noc táhne nad mým lidem,

záhynem, nežli se rozední.

V té noci já modlil se k démonu Pomsty,
prvý bard z Beskyd a poslední.

(»Cas*. beletrist. píloha. Ro. IV. r. 1899, str. 113—114.)

Maryka Magdónova.
v

Sel starý Magdón z Ostravy dom,
v bartovské harend veer se stavil,

s rozbitou lebkou do píkopy pad.

Plakala Maryka Magdónova.

Vz plný uhlí se v koleji zvrátil.

Pod vozem zhynula Magdónova vdova.
Na Starých Hamrcch pt vzdychalo sirot,

nejstarší Maryka Magdónova.

Kdo se jich ujme a kdo jim dá jí.sti

Budeš jim otcem a budeš jim matkou?

160



Myslíš, kdo doly má, má srdce taky

tak jako ty, Maryrko Magdónova?

Na blízku les táhne markýze Gera.

Otcové když v jeho pobiti dolech,

smí si vzít sirotek do klínu drva,

co pravíš, Maryko Magdónova?

Maryko, mrzne a není co jísti . . .

Na horách plno je deva . . .

Burmistr Hochfelder vidl t sbírat,

má mlet, Maryko Magdónova?

Cos to za ženicha vybrala sob?
Bodák má k rameni, na apce peí,

drsné má elo, ty jdeš s ním do Frýdku,
pjdeš s ním, Maryko Magdónova?

Cos to za nevstu? Schýlená hlava,

frtoch máš na oích, do nho tekou
hoké a ohnivé krpje s lící,

co je ti, Maryko Magdónova?

Frydetí grosbyrgi, dámy ze Frýdku
jízlivou budou se smáti ti eí,
ze síky uzí t Hochfelder žid.

Jak je ti, Maryko IVIagdónova?

V mrazivé chýši, tam ptáata zbyla,

kdo se jich ujme a kdo jim dá jísti?

Nedbá pán bídných. Co znlo ti v srdci

po cest, Maryko Magdónova?

Maryko, po stran ostré jsou skály,

podle nich kypí a utíká k Frýdku
šumivá, divoká Ostravice.

Slyšíš ji, Maryko Magdónova?
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Jeden skok na levo, po vŠeni je, po v*eni

erné tvé vlasy se na skále chytly,

bílé tvé ruce se zbarvily krví,

s Bohem bud, Maryko Magdónoval

Na Starých Hamrech vzad na svatém poli

bez kíž, bez kvítí krí se hroby.

Tam leží bez víry samovrazi.

Tam leží Maryka Magdónova.

(»a8«, beletr. píloha 1899, srtr. 58. i

Kdo na moje místo ?

Tak málo mám krve a ješt mi tee
z úst.

Až bude rst
nade mnou tráva, až budu hnít,

kdo na moje místo,

kdo zdvihne mj štít?

Noc zela mi z oí, plam z nozder mi vál,

v dým zahalen vítkovských pecí jsem stál,

a záilo slunce, a veer se šeil,

já semknutou brvou jsem vrahy ty mil;
ty bohaté židy, ty grófy ze Šlachty,

já, škaredý kovkop, jak vyskoil z šachty.

Nech diadém jednomu na skráni svítil,

každý z nich upjatý pohled mj cítil,

mou zaatou pst, mj vzdor,

hnv kovkopa z beskydských hor. —

Tak málo mám krve a ješt mi tee
z úst.

Až bude rst
nade mnou tráva, až budu hnít,

kdo místo mne na stráž,

kdo zdvihne mj štít?
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STANISLAV K. NEUMANN:

Vzové na procházce.

I

J.
Škábovi.i

Jak chumle hmyzu na dn kalužiny,

jdou lín ve skupinách v kahiém vzduchu
po dvoe, který páchne plný špíny,

a z jejich slov jen kal dolétá k sluchu.

Jdou, hovoí a odhazuji sliny —

,

jdou v jednotvárném, zasmušilém ruchu;

šat, na znamení bratrství vší viny,

odporný stejn mají, plný puchu.

A z každé tváe jiná bída zeje,

ten proklíná, ten cynicky se smje —

;

jak prvod by to lidských bd byl v smsi.

Však zdá se mi, že velké theorie

jen sílí v bahn tom, jež tady hnije,

a aristokrat cit se toho dsí.

(^Z knihy: Nemesis bonorum custos . . .

Praha 1895. Nákl. vl.)

Vám, Pyšní . . .

!

yám, duše sbratené, a kterýmikoli hoíte léty,

af kterákoli matka poala kdekoli život Váš ídký
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a slavný, jak bozi jej mívali, však stlaný jen

hokými kvéty,

Vám, Pyšní, na oltá házím svých krvavých
kvt kytky —

Té sladké, sžíravé vášn, jež obrací svty
a palivým dechem sžehá na popel úrodný zbytky

dodlávajících vk a staeckých boh chrám kletý,

zákon, konvencí pouta a zpráchnivlých blan

svitky . . .1

Z života lepšího nesem ji na svt . . . Však
nestihnem nikdy dost rychle,

ta staletí, která as nezrodil ješt, ty vky
v Budoucnu stichlé,

ty etappy, pro nž jsme stvoeni, a vlasti,

jejichž jsme syny. —
Ubohou dobou a lidstvem sešlým, v pstích

plamenné mee
po vysokých duhách spjeme, co v bahnech

pod námi vlee
vyssátý dav svou prokletou práci a buržoa

život svj líný.

Revolty.

(LublaA v dubnu 1895.)

^aaté pst k nebesm. Pláe a náky. Zvony
na poplach znící.

Steštné matky s kojenci u prs. Požáru
krvavý pruh . . .

Vznešená božská píroda I Smšnol Šílený

ironist moh' to jen íci.

Každá vteina s dkazem chvátá . . . Kde že v ní bh?
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Urputný despot snad — my tu s ním v boji —
despota s falešnou lící . . .

i jen tyran je vznešeným? A juž tak povadl,

uslábl lidský duclir

Však jsou ješt šiky na hradbách kultury

a mozky myšlénkou hmící!
A ješt dost odvahy k leptavé práci v železných

zákon kruh!

By slupka pozemská kypla v záchvatech

vzteku a vzdoru,

by mraiska hrady své nítila a na pláních tekl

puch moru,
kvt luh macešských, rosteme, rosteme pece!

Píroda skety stvoila, my chceme bohy z nich mít
a za svými slunci pyšnými ve bílém nadšení jít

a stanem-li nkdy, tož volni jen ve svtla
mohutné ece . . .1

(Z knihy: Jsem apoštol nového žití . . .

Praha 1896. Nákl. Moderní Revue.)

Svaté pokušení.

QH, bílá hostie má píliš svdný lesk

a záe kaUcha rty iní lanými!
Znám slávu gotiky, když z drahocenných desk
knz PÍSMO pedítá za mraky vonnými.

Však ty, jenž muen bys a nerouhal se králm,
ty jenž byrs poplván a neproklínal luzu

a vzdechem posledním snad ješt odpouštl,
CIZINCE vzdálený mým radostem i žalm,
jenž zjeven v paláci mém rozléval bys hrzu,
ó pro m, TRPLIVÝ, zbyten jsi mel!
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Svftj thyrsus divoký já nezamním, PANfcl,

za metlu askese a cesty trním stlané.

Ve tmavém vlasu mém, hle, rží visí krev

a víno divé lásky liju íší stem.

já pro tvé chrámy, PANE, píliš zpupný jsem.

V mém království dnes šílí bacchantický zpv,
pro píval polibkfl já nemám kdy ku plái,

.spletená tla naše k rozkoši se stáí,

hlas pipozdné doby nechci, aby znl.

Pak a juž piplazí se NUDA, SMUTEK, ZEL

y hrdé a vášnivé. Pra
íákl. Moderní Revue.)

(Apostrofy hrdé a vášnivé. Praha 1896.

Ná
"

Credo.

yím v Satana, jenž Pýcha jest a Vdní a Život,

vím v stvoitele dobré matky Zem,
vím v stvoitele Lásky a Záští a Vášn.

Vládne nad propastmi a ku hvzdám až sáhá

a hudba sférická je sykotem jeho krve,

jež v mocném kolotání probíhá hvzdnými rody
a lidskými rody planet a žhoucími ohni sluncí.

Vím v jeho syna, v lovka, jenž slavný

metamorfosou tvar vyšel ze hlubin Zem
a stvoen byl k radosti a k boji a síle,

stvoen, by pyšn a voln nádheru duše svojí

lak tpytivý chvost páva rozestíral na slunci

Byl zrazen zlatovlasým mužem z Nazarethu,

byl zrazen lovk a umíral ve keích hysterie . . .
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Však Ženou znova narodil se a tisíckrát znova se rodí,

ped Kížem klesnuv, znova k Lásce vztyuje šíji.

Vím v Satana Otce a vím i v jeho Syna,

vím, že tmavá sklepení Bídy rozbije odvážnou pstí

a sebe silného a sebe jediného

v sted postaví víících kruh volného žití.

(Z knihy: Satanova sláva mezi námi. Praha 1897.

Nakl. Grosman a Svoboda.)

Píse pro mou dcerku.

Hejsa, malá,

na mé šiji jako na koníku
kolem stolu

takhle spolu,

to juž nejde bez povyku.

A se mraí naše máma,
to jen, že chce jezdit sama.

hejsa, malá,

abys nco neprospala,

pojedeme do svta.

Hejsa, dít,

nepojedem tiše, nepojedem skryt,

v plném jasu

chceme krásu

nespoutané jízdy.

Skok my se nelekáme,

hory, doly, vody známe,

hopla, hejsa,

vzhru hlavy,

bez obavy
pojedeme do boje.
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Hcjsa, dcerko,

zlí jsou lidé,

tM jsou kesané i židé,

k tomu ješt hloupí.

Pes hlavy jim pojedeme,
bojovn jim zahouknemc
v duše, v tla skleslá

veselá svá hesla.

Hejsa, dcerko,

ervené si dáme perko
za klobouek zelený!

(Z Kalendáe revolucioná 1903.)

KAREL HLAVAEK:

Úryvky z básni:

» Mstivá kantilena.*

II.

Qo pusté naší krajiny ni msíc nezasvítí,

vše bez vSn je, bez tepla, a marno nco síti —
jen tiše, tiše, Geuzové — prý musí to tak býti.

A zvony mdlé jsou, bez moci, a neprocitnou ani,

nemožno poplach zvoniti a dlouho do svítání —
jen tiše, tiše, Geuzové, jen ztište svoje páni.

A na plá dlouhou adfte se a s ostím v psti
mstícím

se dejte do tmy na pochod ku Mstfim klidn
spícím —

j»n tiše, tiše Geuzové, za vtrem žalujícím.



A cestou v polích ztracenou ped brány pipližte se,

los metejte, kdo nad spícím pst svoji první

vznese —
jen rychle, rychle Geuzové, za rod náš pomstte se!

IV.

^as den byl ospalý — po proudu eky kdosi šel —
pod smutným nebem, nebem nízkým, nebem

bez tepla —
to den byl ospalý — kdos zádumiv v dálce pl:
že mamo vše, že nevzroste nic, že nic nevzeplá.

A veer sychravý byl, zimomivá nálada,

a všady bázliv si lehli, svta shasili,

když náhle vzpomnli, že marno myslet na lada,

že ani letos nevzejde, co ped lety tam zašili.

Noc byla zamlklá — kdos podle eky ješt šel —
byl msíc v mracích, v mracích smutných, msíc

bez tepla,

na behu protjším^ kdos zádumivou píse pl:
Ze marno vše. — Ze nevzroste nic. — Ze nic

nevzeplá.

^nad na sta jich sedlo uprosted námstí kol

• prázdných stol
(byl slavnostní veer a jejich bh zažehal po nebi

síru)

a zraky jich s oblohy šilhaly po kradmu k radnici

dol . . .

oh, v mst si chytili biskupa, pro jeho zuivou víru.

Oh, chytili tlustého biskupa, jídával boha prý svého
a posílal proti nim lancknechty, posmšn tupil

jich víru ^-
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dnes slavnostní chystají veer si z biskupa.

z biskupa ctného,

a jejich bfih k hodu jim zažehá po nebi dusivou síru.

Tak ztrnule sedH hladoví uprosted námstí spolu

a zraky jich dychtiv šilhaly k radnici od prázd-

ných stolft.

1^ Mstivá kantilena. Básn. 1898. Náki. Moderní Revue.)

OTAKAR BEZINA:

*

Hhvíle slávy jsem ml, když duše volná,

v majestátu svém
nad staletími se vznáší svtelným, víícím cyklonem,
odvké vegetace rozmetá a hospodá na nivách

asu
v ervenci pohledu svého nechává zráti nová

bohatství klasft.

A když naplnn lirodou, hoel mlj dv6r,

o kráse ohn jsem pl,

o paláci sn, jenž tisícem vží až do hvzd
se potápl;

a když i ten hoel a ironický vítr kolem mne
šuml,

bez výkiku bolesti zpívat i mlet jsem uml.

Zem krásnou, jak nikdy nebyla po celé vky,
co její let

v temnotách prostor víí, snfi mých mi ukázal

kvt:
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videi jsem prvody gigantských jar, v zái jich

pochodní slunce se tmla,
tisíce poremských jar do vozu svého

zapražených mla.

Vidl jsem léta královská ulehat na lože

purpurné nádhery,

ukolébaná zpvnými veery, harf delikátnými údery,

msíné noci v kouzelných parcích paní, lásky

opojná vinobraní

a pod hvzdami rozjitenými rozkoše nejsladších

umírání.

Zahrady zimní vidl jsem, haluze rozkvetlé v kišály,

jak práv rozžaté lustry ješt se houpaly,

duhami zahrály;

jak ledové palmy na oknech tajemství,

mrazivým svtlem ozáené
a jako zahrady kosmu pibhžené, rozjiskené a

otevené.

Však vidl jsem také zem bolestnou, jak byla

od vk,
v úsmvu hokém hovoící k lovku, zrak

teskný zhroužený v daleku;

zem jednu z nejchudších mezi svými sestram.i

ve vesmíru,

na moi ticha ostrov, jenž mimo smrti nepoznal míru.

V oblacích asu jsem blesky zel, jak

apokalypsy ohnivé písmeny,
césarv pokyn otrokm, krví jak ržemi

kvetoucí arény,

zrak muže, pýchu a vli zem, tvrdý bojem,
zlomený vítzstvími,

zrak ženy, rozkoš zem, s pohledy vyítavými,
toužícími.
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Á na v&echnu slávu svého snu, nádheru noci

plamenné,

zapomenul jsem pi pohledu na bratí svých
ruce zemdlené,

krvavé, hnvem sevené, a v smíchu moe
rozvlnného

perážené údery vesel, když se chytaly lunu
peplnného.

ineni mystických okov zahmlo ve snní mém,
a v jeho taktu odvkém hudbu milion srdcí

uslyšel jsem:

milion srdcí, jak hvzdy od sebe vzdálených,

odcizených,

po sob tajemn toužících a v mrazivé

soumraky pohížených.

Na prahu bratí usedal jsem, záhadný cizinec,

podveer,
a v dalekém šumní vod, a v písni vtr a záících sfér,

o práci zem a svt, jenž v hlubinách lásky

se pede mnou šeil,

k útše bratí jsem zpíval, šasten z úsmvu
jejich a vil.

(Prolog knihy básní »Ruce€.)

Ruce.

y oslující blosti svtla ležela zem, jako kniha

písní

otevená ped našimi zraky. A takto jsme pli:

Hic, v této chvíli ruce milion potkávají se, magický
etz,

jenž obmyká všechny pevniny, pralesy, horstva,
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á pes mlenlivé íše všech moí vzpíná se k bratím:
v mstech, jež l hlubokých horizont se tmí,

tragická obtišt,
a kde slunce, mystická lampa, spuštná nízko

z kleneb azuritových,

krvav doutná v dýmu, valícím se nad nádražími

a kathedrálami,

paláci král a vojsk, parlamenty, žalái, amfiteátry

a kde žár milion srdcí v soumraná nebesa duch
rozdráždn sálá, v horeném vtru slasti a smrti,

zrní žhavého uhlí, železným nástrojem rozrývané; —
v zasmušilých mleních nížin, v bolestných

pedtuchách léta,

když kvtem vyvelé proudy sil jarních jak láva

kamení v nepohnutosti,

dni, jak dlníci tajemných hutí za sebou plíží se

unaveni,

a v krpjích potu jiskí se lovk i zvíe, bratrsky

sepjati ve jho,

pod jedním biem neviditelným, od východu
k západu šlehajícím; —

na vlnách moí a duší, kde úzkostn povely plavc,
stržené vírem,

kolem stožár krouží, onmlé jásotem blesk, když
nebe a vodstva

slily se v jediný element hrzy a smrti; —
u všech výhní, stav a lis, v lomech a podzemních

štolách,

na staveništích faraón, kde zapraženi úpí národové
a staví hroby gigantické pánm nad nesíslnými; —
v démonickém pohybu kol, píst a pák a nad

hlavami letících kladiv;

na bojištích, ve hvzdárnách, uilištích, lazaretech,

laboratoích; —
y dílnách mistr, zamyšlených nad mramorem, kde

díme
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svt mocnjší hrzy a slávy a z hmoty odvkých
mrákot

napolo ozáen vstává v blýskotu dlát a v tvrím
zjitfení zrak; —

a tam, kde váše na sopených úpatích smrti

nechává kvésti

oranžové zahrady touhy a zráti vína a jedy

nejohnivjší

v horeném slunci nikdy nezapadajícím; a kde
rozkoš,

alchymista otrávený parami svého marného varu,

šílí v halucinacích; — v soumracích tajemství

a hudby,

kde myšlenka blíží se k místm zapovzeným a

v orchestrech hmících
snem harmonie ztracené zakvílí kovy a ze strun

vane proud píiní, jak v.tr prvotní zem nad únavou
duší;

pod gestem panen elektrisujícím, kde jiskí se

jara omamující,

noc osudu zvoní polibk letem, jako rty eaví
hvzdy

a žena, zbledlá náhle pi zavolání svého skrytého

jména, agóniemi
jako po stupních, kluzkých krví, sestupuje

k zakletým pramenm žití,

v úpní vk do kruhu hnanýcli, v žárlivé veni
bytostí neviditelných,

a s výkikem hrzy zpt letí, siná, a bolestnými

plameny rukou
k prsm tiskne svou koist: život kvílící v potkání

tohoto slunce; — —
v nárazech tisíce vlí, stržených proudy tvé

mystické vle,
jediný ve všech milionech pracuje lovk, tesou

se ruce nesíslné,
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z vk do vk v kei napínají se, nikdy
neumdlévající

na obou polokoulích zem ... V tragickém triumfu

snní
jak ruce dítte hvzdami pohrávají si jak

drahokamy,

ale pl'i procitnutí nabíhají a tuhnou, krvavé vraždou,

zmodralé mrazem vkft a v letu zem, nad
propastmi vrávorající,

zachytávají se v zoufalství vegetace její . . . šílené

ruce krutého lovce

ve štvanici živl 1 Kletbou stížené ruce otroka

polonahého

u šarlatových výhní práce! V sepjetí modlitby

úderem blesku

jak písek ztavené ruce pemoženého! A slzami

smyté,

blostné, záí petékající, vždy krvácejícími

stigmaty lásky

poznamenané! Magické, léivé, dotknutím ela
toucí myšlenky bratí!

Královské, rozdávající! V nebeská ukolébání
uspávající!

Zethernlé jak svtlo a k ovoci mystických strom
prodlužující se celým vesmírem do nekonena!

A ruce naše, zapjaté v magický etz rukou
nesíslných,

chvjí se proudem bratrské síly, jenž do nich

naráží z dálek,

stále mocnjší tlakem vk. Nepetržité vlny

bolesti, odvahy, šílenství, rozkoše, oslnní a lásky,

probíhají nám tlem. A v úderu vtru jejich, smysly
zhasínajícím,

cítíme, jak etz náš, zachycen rukama bytostí

vyšších,
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vno vý etz se zapíná do všech prostorii hvzdných
a objímá svty. — A tehdy na otázku bolestnou,

staletí skrývanou v bázni, jako tajemství rodu,

jež prvorození sdlují prvorozeným, umírajíce,

uslyšeli jsme kolozpv vod, hvzd a srdcí a mezi

slokami jeho,

v intervalech kadence melancholické, dithyramb

svt za sebou následujících.

JAN OPOLSKÝ:

Obané, rodáci!

7a tklivých disposic jsem pišel na ten svt
a je mi dnešní den juž sedmadvacet let.

Za tklivých disposic jsem spatfil oblohu

a smšný píchod svj vzít zpátky nemohu.
Co detail chvíle té, jejž líí tradice,

byl marný protest mj: já plakal velice,

až pak jsem konen, prý vida nezbytí,

svj náek zarazil a dal se do pití.

A tak mne zaujal zvyk tento neblahý,

že kmoti soudili na >stálost povahy*.

Však budsi jakkoli, to vc tu nemni,
já vydal od sebe víc rzných znamení,

jež všecka vykládat, by vedlo do hádky
a dech mé Musy sám je dneska pekrátký.
Však celkem sklamal jsem: já — dít ertovo
když pít už nemohl, jsem veštil na novo
a našel zálibu zas v této neesti,

své pseudosudiky tak loud na scestí,

až mnohým úkladem mj odpor zlomili

a právem vítz mi dali košili . . .
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Brrr . . . pocit okov! Vy prudní kasiráti,

za« toto násilí hned máte pykati I

Co právo vítz Mn šlapat svobodu ?

I mlet museli a chvátat pro vodu.

Tu energii mou ert potom nejspíš vzal,

neb ze svých stanoviš jsem zvolna slevoval,

má duše passivní a plná nmoty
pak vzala — neklnouc — i první kalhoty . . .

Když pozdj vzpomínám, mne v prsou zabolí:

ti tvrdí Avai mne dali do školy

a hubku dali mi a sousto bidlice.

Má duše passivní, jak stkala velice!!

Tu jako ze hrobu má vstala povaha,

já v temné bolesti se svlékl do nahá,

cht živým vnuknutím se vzepít osudu:

To smrt radš utrpím, však tam vám nepjdu!
Nu, k vh úklidu a k vli pokoji

mne zbiU výborn a bylo po boji.

Tak tedy prospíval, ach, mudrc malinký,

jed maje v duši své a krásné holinky,

et, psal a poítal, znal všecky svátosti,

ml píze plebejc a trojku z mravnosti,

až ml svých trnáct let a svoje skrupule

a mstivé vzpomínky na kivdy minulé.

To jsou tak v krátkosti má léta nevinná,

jež letí jako vlak po mysli gamina,

divného gamina, smutného, pustého . . .

(Seberte kamení, vržte je na nho!)
Obané, rodáci, ve vku spanilém
vyšel jsem z ústavu, bhal jsem aprílem

obané, krupai, duchovní, právníci,

ped vámi kráiký as smekal jsem epici,

takovou omoklou, nejapnou epici,

když jsem vás vidíval chrupati v radnici.

Od Ponta k Pilátu fukal Jsem o práci,
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krupafi, atd., obané, rodáci I

Jednou až v soumraku o hladu velikém

svitlo mi slabounce: možno být básníkem'
V plái jsem písahal na svaté emeslo.
(Niema nemocná, rovnž nic neneslol)

Obané, rodáci, mne jako básníka
ekala úloha nestvrn veliká;

myšlenka zachovat pro píští zrcadla

rodák faksimil man mi napadla;

tak jako konservu uchovat pi Šáv
veškeren život váš slíbil jsem krvav.
Slíbil a.dostojím, pomnte, obané,
každý svou ásteku jedenkrát dostane!

Pomsta má pradávná hladem se potácí;

já jsem váš oddaný, obané, rodáci.

Rudé Kvty. Ro. 1. . 6.

ROMAN HAŠEK:

Z cyklu „V šeru revoluce'

.

Episoda.

(1793.)

Jak vzduté moe hml dnes konvent,
strach dusný šerou síní táh'

a matných svítilen mdlá záe
se chvla soudcfi na hlavách.

Lid ve záhubné zvdavosti
k tm stolm dole klonil hled . . .

V tom výkik — hrza I S tribun výše
náš malý Gavard dol slet . . .1

168



Ml štstí. Padl v náru komus,
— to dobrý biskup z Beuvais byl

jak bleskem skláni klesli oba —
a Gavard náš se nezabil.

Šat oistil si zaprášený
a smál se, v tvrdé tvái klid:

»Aj, vida, i takový biskup

k nemu mže dobrým být . . .1*

Píse Desmoulinsova.

(t 5. dubna 1794.)

ye propast, do které svrhl nás Despota pyšný,

dnes zazáil krvavý svit,

a pukala pouta a žalá se otevel híšný,

kde na vky mli jsme hnít:

Dnes lid je zde pánem a vítzství zlatí

zá pochodní, jimž jsem pomohl vzpláti,

já Camille Desmoulins!

Klesají hlavy, jež úšklebek zlobný jen mly
pro úpní naše a žal,

ped nimiž zaaté psti se bezmocn chvly,
když okov je železný rval —
Zde k budoucím Osením dost bude mrvy,
oh, cítím svou slávu a spíjím se krví,

já Camille Desmoulins.

»Rudé Kvty*. Ro. II. . 1.
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ást II.

POESIE LIDOVÁ, SOUDRUH,

SAMOUK ATD,





!M^.M^. ^ll^,>^ .^1^,,-^K ^1^ -^M ^M

Revoluní píse z konce XVI století.*)

yzhru, echové, mužn se strojte

a rot mnišské šidit se nedejte;

nespte, než bdte,
tu rotu mnišskou vyžete!

Vzhru, echové, k dílu se mjte,
jací jste u víe medle se znejte,

netrpte zlehení,

cizinci vás už shlcují.

Neb své peleše nov stavjí,

na Jana Zižku zapomínají,

že je ten vyhnal ven —
opt je ert k nám poslal sem.

*) Djepisec Tom. Bílek vypravuje: »A tak (koncem
stol. 16. a poátkem 17.) psobením Jesuit poínaly písné
kroky proti nekatolíkm, zvlášt proti protestantm

;
jedno-

tlivé vrchnosti dovolovaly si proti zákonm zemským pi-
vádti nekatolické poddané své nucením k víe katolické,

což nazýváno »Reformací katolickou*. O násilnostech pán
katolických proti nekatolickým jejich poddaným plno jest

zpráv v pramenech této doby; bili je, násilím cpali jim
hostie do úst, štvali psy na sedláky, kteí nechtli jíd do
kostela. Také svdectví úední nezstávají žádué po-
chybnosti o skuteném pronásledování nekatolík < Tato
zpráva djepisce vysvtluje dostaten horoucí nenávist lidu

proti Jesuitm, jak jeví se v této písni.
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Kdes, Jene Žižko, na ty Jezovctí,

abys jim pišpendlil palcátem vnce?
Pijde zas, vstane as,

nastane mnichm hoký kvas.

V kterém zákon se toho dotli,

že nás nehodné té krve potli.

Nech poví, netají:

pro nejsme té krve hodni

Co pak to injí roty papežské,

že opustily stavy manželské?

O lhái, svdcové,
práva dobrého Škdcové!

A což ti popi s tou holou hlavou

octnou se v pekle s tou rotou všeckou

;

s mnichy a Jezovci

vytopí si ábel svých pecí.

Selský otenáš.

Pohled, kterak jsme souženi.

' od karabá sedeni,

Vzhledni jen sám na n
císai, náš milý pane,

My víme, že ty to nežádáš,

ani milosrdný Bh náš

Plativ na t ekáme,
za krále t mít žádáme,

ote náS!

Jenž jsi!

na nebesichí

posvif se!
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Meb jest tuze povýšeno,
ve všech zemích rozhlášeno

jméno í'é!

Slibujem ti vrni býti

a až budeš s námi žíti:

pij království tvé!

Ve všem se chceme poddati,

hled s námi co chceš dlati —
bu vkle tvá!

Nebo víc deni nebudem:
tak v radosti živi budem,

jako v nebi!

Pi tom budeme vdti,
komu máme vrni býti

tak i na zemi!

Vždy nemžem již obstáti,

nebo chtjí nám již bráti

chléb náš vezdejší!

Ani do zejtí ekat nechtjí,

nám karabáem hrozejí:

éUj nám dties!

My dost prosíme velice:

Ach pane! nebij nás více —
a odpust nám!

Na prosby naše nic nedbají,

po zádech karabáem hladji

naše viny!

Jsou rovn mšané, poddaní
od tch díft sužovaní,

jakož i my!
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My Icdakdys s pacholky kon
kamkoliv chtéjí dojeti pro n

odpouitimt '.

O císai, pane náš milýt

zapovz, by nás nesoužili,

našim vinnikml

Ach dej njaké ulehení
a zbav nás toho soužení

a neuvo nás!

Dej, dej prostedek malý,

by jsme všickni nezoufali

v pokušeni!

Nedej nás více soužiti,

a až do krve odíti,

ale zbav nás!

My sice v Boha doufáme
a pece vždycky couváme

od zlého!

Dejž nám, Bože, v dobrém stálost

a po smrti vnou radost —
Amen!

(Nejznámjši lidová píse z dob selských boui
z konce 18. stol.)

FR. CHLÁDEK (1829— 1861(:

Kos.

^ boru kos piletl,

usedl na náš práh,

zpíval, já jej slyšel,

byl jsem jako ve snách:
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zdálo se mi, že v ráj

mní se moje vlas,

velikou, velikou

cítil jsem v srdci slas.

Jakživ jsem neslyšel

takové zpívání,

já bych to poslouchal

na místo snídaní;

na místo snídaní,

na místo veei,
ó ptáku rozkošný

pj u našich dveí!

Ty naše hodiny

po vk svj nestály,

a jak zaznl ten zpv,
hned jíti pestaly,

a to ne náhodou,
nýbrž z uctivosti,

by nepekážely
této líbeznosti.

Šli žáci do Školy;

slyšíce to pní
státi jsou zstali

jako okouzlení;

jako okouzlení

stáli v polokole,

poslouchali mnohem
pilnj než ve škole.

Po celé ddin
zpv ten se rozlihá,

poád se víc a víc

poslucha sbíhá.

Tak pozorn nikdy
mši svatou, kázání
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nikdo neposlouchal

jako to zpívání. —
Na zámecké bašt
sedí milos paní,

má vycvieného
sokola na dlani,

pouští ho do vtru,
ídí ho motouzem,
vida ho — snáší se,

snáší se nad kosem.

Aniž se kos nadál

byl v jeho pazouru,

však, vysmekl se mu
a vletl na horu,

na dalekou horu,

kdež ho nepekvail
sokol, protože mu
motouz nepostail.

Tam teprve zpíval

neslýchané kousky,
zpv jeho zahanbil

vážené papoušky.

Ozvny tisíckrát

ho optovaly,
daleko Široko

si ho podávaly.

Zatím milosf paní

jen na to myslila,

kterak by optn
kosa polapila.

Ona to zpívání —
písám Kristubohu —
nemohla snášeti,

pro— to íct nemohu I
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Ona políila

všady svá osidla,

lapla ho, chytla ho,

zastihla mu kídla.

Zastihla mu kídla

do klece ho dala,

na svj flašinetek

jemu pedhrávala.

Však milý košíek
tam zcela onml,
co zpívat chtl, nesml
a co ml, to nechtli

Dobe tak! — Je to kos,

puste ho do háje,

bude zpívat, jakby
hrál na šalmaje.

Tším se — tším se,

na šastnou píhodu,
že se zas dostane

jednou na svobodu.

Kéžby mi Pánbh dal

toho se dokati,

abych ho uslyšel

zas voln zpívati.

Dlouho jsem se tšil

tou sladkou nadjí,

aj tu se objeví,

kos zas u veej'.

Však, hrza mne jala

an jsem ho uvidl,

zbaven byl — o nebe!

jazyka i kídel!
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Nemohl lítati,

na prahu smutn dlel,

nemohl zpívati,

žalostiv hledl;

srdéko od hoe
zvadlo mu — jíŽ veta

jest po nm, již sešel

bez asu ze svta I

Do nejdalších asft,

do svta skonání

nevyjde z pamti
ten kos, to zpívání,

zpívání jemuž ho
píroda uila,

pro nž milost pani

ho tak umuila*)

Kristovo ueni

(jistými knžmí rozšiováno).

Yy jsi pišlo z nebe dol na svt,

do nebe však nepustí t nazpt:
knzi tob pošpinili nohy,

nesmíš s nimi vjíti mezi bohyl

Vyrovnáni.

-Qn je horší nežH žid,«

praví kesfan o kesanu:
»ty jsi horší než kesfan*
žid na žida mee hanu.

*) Kdoi by v této alegorii nevidél ubrai uaéebo tlay-

Débo Havlíka??
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Pravda.

"Jy
máš pravdu, on má pravdu, já pravdu mám,

jedenkaždý z nás má pravdu svou;

na zemi rozliné pravdy jsou —
pravou pravdu, vnou, svatou zná jen Bh sám I

Milování.
v

7eby nkdo nkoho miloval jako sebe,

aj, tomu nevím, z toho není nic!

já miluji náramn, ba penáramn tebe,

ale sebe, mj milý, pece trošku víc!

(Obr. života r. 1861.)

V. ŠNAJDR:

Žebrák.

yy páni jste, my žebráci;

tak již to v svt bývá,

že ten, co díve pánem byl,

svou bídu v hadry skrýval

Nám hl jste dali samý suk

a režnou mošnu k tomu —
my žebrali jsme— hlad je hlad—
od domu štval nás k domu.

K vám taky jsme se vplížili

a žebrali jen sousta . . .

Vy v nachu, v bujném pepychu,
tebas lid kámen chroustá!

Vy odkopli jste žebráka —
a žebrák? — žebral zase —
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a htil se v dlani tásla mu —
snad pijde doba k spáse!

Pak žebrák svrhne hadry své,

hl v pádný rozkaz zméníl

A bda vám. kdy rozkaz ten

nedojde vyplnní I

Neb pán kdy pánu porouí,
to divná z toho mela.

Nuž ekejte, kdo z obou nás

vítzem bude zcela!

Váš záštit jenom privilej,

náš záštit stará práva. —
Vás k hrobu vede staroba,

nás v mladý život sláva!

(Z Barákovy »Svobody« r. 1868 str. 204—206.)

Dudák.

|tarý dudák po silnici,

pot si utel s ela; —
i to slza, co mu jedem
ústa otrouf chtla?

Pospiš. starý dudáku, si,

páni mají hody!
Pozvali t, abys zkusil

ped nimi své dudy.

Stoupal starý dudák smle
do zlatého zámku.
Všudy zlata, nachu, skvost . .

plá ml na kahánku.
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Ale styd se, stycf, dudáku,

smákni srdce v tle! —
Smáknul dudy— aj, hle ticho,

jako po kostele.

Tšili se milí páni,

že jim bude k smíchu —
ale dudy hmly hrozn:

»Dost již vašich hích !«

»Hledte na své kupy zlata,

erstvá krev z nich kapá! —
Slyšte píse z bídy lidu —
nech vám hrud rozsápá!

«

» Slyšte píse svojí hrany,

dsn vám kulichá,

že ten hd své hanby sytý,

nyní pomstou vzdychá! . . .«

(Z Barákovy »Svobody« r. 1868 str. 404.)

FRANT. ŠIMEEK:

Chudáka !

j-joj, což bída, nouze!
J Vetchá naše chýže?

Pojd na adra, chudá ženo,

pitul k nim se blíže!

Polož k ,rdci hlavu,

usuš vlhké zraky;

vždy i šastná spokojenost

bohatstvím jest taky.
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Vždy nad tmi pány
zlatých komnat v pýše
také asto zamraí se —
povzdychnou si tiSe.

A ze skvostných zámk
vynesou je vraty

za as také k hrobaovi,

jak nás 7. chudé chaty.

Dotud osud, jak chce,

a nám vrhne karty, —
kus té lásky vždy nám ješt
zbude pro caparty.

A když pijdou mrazy
dvemi staré chýže,

zahejem se, srdcem k srdci,

stuhme se blíže.

LEO KOCHMANN:

K boji!

Qenius lidstva vede nás k boji.

^ Za volnost drahou, kdo se pipojí.^

Radami táhnou s prapory v ele,
radostí srdce plesá jim v tle!

Posvátná píse vzduchem se vlní

a srdce istou láskou se plní.

Jdou kácet modly mamonu zlata

okovy roztít, jimiž ctnost spjata,

pozvednout lidskost, šlapanou v kalu,

nadchnout zástupy ku ideálu,
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vymanit lidstvo z temnoty blud,
blaho mu zjistit, zbavit jej trud.

Jdou niit šalby nádherné chrámy,

zvítzit chtjí, i zemít s námi,

za volnost padlým okrášlit hroby,

výmluvné svdky naší poroby.

A zvuí tkliv velebná píse
a necítíme poroby tíse!

Z písní se prýští odboj zdroje,

odvaha rázná, vzácnjší zbroje.

Nad hlavou vlaje náš prapor rudý —
zapjme píse, zaplašme trudy!

Myšlenka volná k oblakm letí —
a zazní svtem: »Volni jsme, dti!«

J.
BOL. PECKA (1849-1897):

Vrabec u vezení.

fV^aliký tuláku, pojd ke mn blíž!

Vždy trpíme nevdkem osudu oba.

Tob živoich, mn lidstva zloba

uložila na hbet proletáství tíž.

Na tebe hartusí, štve ptaí íš,

však hnv její pejde, když zimní tu doba.

Mn po celý život mj trápí los Joba —
jak proletá trpí, sám dobe víš.

Rozcuchaný píteli, pojd, se mnou se dl,

skrz žalání míž proklouzneš snadno.

Já také pijmul, venku když bídu jsem ml.
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Nestrachuj se pošmurné budovy této,

pokrm pod snéliem nehledat radno.

Pak budem se toulat zas, až pijde léto.

Jsem samoten.

olam mne svt štstí, blaha, radovánek,

ku zlatmu teleti vše zvedá svj hled;

zpvem vábí jitro, zpvem vábí spánek

a zapahá oe orgií svých v let.

Já spchal též — le osud vrhnul mne zpét

ve náru bídy Tam dáno Štstí v plen

a já tu samotenl

Kolem mne hluno, kol statisíce krouží

páry, elektiny neúnavný zdroj

a množství bidných po lepším bytí touží

kolem mne o život lid se vrhá v boj.

Já slab — upracován — z ruky padá zbroj . . . .

Noc boje minula. — Již prosvítá den

a já tu samotenl

Kostnatou rukou bída náš prapor zvedá,

na nmž místo slov, mozole se skví,

a strávníky své po celé zemi hledá,

by v pluk seadni sledovali ji.

Já bez pátel — rozhodnut, že pjdu s ní!

Bídu i prapor zím, le pluk zmnn v sen

a já tu samotenl

Umíralo slunko.

Mmíralo slunko, umíralo,

zapadalo — nadj zvrácená;

blažené volnosti ráje

snivé, klamné byly báje —
nadj blaha navždy ztracena.
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Umíralo slunko, umíralo,

zapadalo slunko ve šeru;

marn kletbu mnohý hímá,
mnohá ruka ocel thmá —
sklonila se doba k veeru.

Zapadlo již slunko, zapadlo již -

umelo nám slunko svobody.

Ocel padla — zbledly tváe,

oživily se žaláe

Ukovali v hanb národy.

Nevérím

!

{Sjevím v lidskost, vida vojsko v zbrani,

nevím v právo, vida hojnost bd.
Spravedlnost lichoa — nevím na ni

obydlené vzení její jest ved.

Mnich boha vzývaje, rouhá se smle.

V pokrytectví vzí klášterní sHb.

Byrokrat pí pochlebenstvím cele

hned od drába vzhru — ím výš, tím lip.

Nevím v nynjší spolenost lidí,

jíž bourgeois tlaí korupcí vaz.

Ta hrzných in se nikdy nestydí —
zloincm zloeí a ctí je zas.

Nevím v nynjší spolenost kat,
jež svaté myšlénky do smrti rve.

Kde dla a bodáky oltáe stát,

tam andl míru zastel oi své.
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Tartar.

'náte jej, to sídlo chladné

plné hrzných, erných in?
Nevinnost tam vchází a pak

na svobod páchá vinu.

Jest to svdek utrpení

jest to skín lidské bídy,

jest to kniha hrozných hích,
po nichž Pluton tuto slídí.

Jest to hrob pro živá tla,

propast práva hajitel.

Jest to Cocyt nevyschnoucí
lidské bídy myslitel.

Tisíce šlechetných muž
melo tam — dosud se svíjí.

Tam a kráí djepisec,

tam má lid svou historii.

FRANK HLAVAEK:

Mé písn.

písn mé ó nejsou hudba
vzorné skladby klasika,

ani trilky skivánkovy,
neb nžný zpv slavíka.

Jsou to prosté zvuky srdce,

jak ním dojmy zachvly:
steny, hnvy — není to zpv
jemný, sladký, umlý.
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Písn mé též nejsou verše

pro zábavu urené,
ani pro zisk, est a slávu

složené a broušené.

Úel jejich: mluvit k srdci,

sílit v boji otroky,

na chválu uených lidí

neiní si nároky.

Písn mé jsou obžaloby —
nák chudých ozvna,
že v nich málo melodie

o to se mn nejedná.

Pravdu líit, to povinnost

je otrokv básníka ....

bída písní mých je látkou —
tu a soudí kritika.

Písn mé jsou prosté zpvy,
jež m nikdo neuil,

zvuky, jež mj cit a rozum
srdci strun poruil.

Nech esthetik teba ekne,
že lahodou nešumí,

k srdci rab cestu najdou —
— dlník, ten jim rozumí.

Tanec nad sopkou.

Jen hodujte a bavte sel —
otroci dosud v poutech jsou I

Mrhejte krví národ —
dejte jim cítit vládu svou!

Jen smle v divé orgie —
rozkoší vemte plnou íŠ,

lid zas vám novou naplní

a úet platí celá íš!
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Tanete kankán — výskejte! —
nedbejte proseb hladovýchl

Plá jejich by vás nerušil —
vatu do uší dejte svých!

Co je vám bídné do Iftzyl —
ó, ta zde jen, by sloužila,

ta odsouzena k otroctví,

by bohatství vám množila!

A pakli se jí nelíbí,

ten vámi urený jí stav, —
vždy máte ješt prostedky,
jak nauit ji starý mrav!

Máte své dráby, katany,

máte muírny, káznice! —
rdousidla, mee, sekery,

dla, bodáky, runice!

Máte i hojnost holomk —
špicla, žoldák milion!

Ti na pokyn jsou hotovi,

vražedný na lid zaít hon!

Každý bui a podvratník,

každý, kdo vám jen vzepe se,

jak šelma jat je pochopy
a smrt si za to odnese.

To jsou ty vaše prostedky,
jež vždycky toho dovedly,

že vzpouru pemohly a vám
zajistily moc — pohodlí.

Ty drží vaše tyranství

a lid v hanebné porob, —
Nuž hodujte a tanete
— svobody lidstva na hrob,'
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Nebude dlouho trvat již

vaše panství a nadvláda —
Moc vaši nezachrání pec,
špicl ni vojska armáda!

Nouze již nese prapor svj —
hlad otroky v boj pohání! —
Slyšíte ten poplašný hlas? —
To bída volá k povstání!

Ze sklepních dr, z podkrovních cel,

s výrazem pomsty na líci,

hladov a bled vylézá lid

s pevn zaatou pravicí.

Kam jde? — Co chce? — Hle, rotí se!

Tam, kde svit matný vrhá plyn,

plíží se temné postavy

Hle! — píští revoluce stín!

Zde v noním temnu bída své

rekruty k plukm odvádí —
Zde odbývá své cviení

a plány k bojm provádí.

Z podzenmích dr, z továrních bud
vytrhne mnohý batailon

a brzo revoluní voj

udeí na váš Babylon!

A dsný tanec zapone. —
Pak nebude do smíchu vám!
Oko za oko, krev za krev —
zub za zub bude požádán!

Pak spravedlivá odplata

dle zásluh všem se dostane. —
Milost? — Což znali jste jí snad

nkdy, vy hrozní katané?!
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Vzpomete našich bratr smrt! —
Vzpomete na jich mueníl
Mli jste s nimi útrpnost,

když katy byH vleeni?
Nikdy — Vánn jejich krev a smrt

poskytla vždy jen zábavu!

Vy hody tigí mli jste,

když lid hnán byl na popravu!

A což to naše trápení! —
bída, hlad! — Hnul vám se cit?

Nikdy! — Když chléb jsme prosili —
tu dali jste nás povraždit!

Vždy ani dtí, ani žen

nešetili jste — bídná spež!
Dinou, hladem jste muili
a houfn vraždili je též!

O zrádné draví plemeno! —
útovat s tebou bude lid!

Krev za krev bude žádána —
kdo vraždil dív, pak musí zmit.

Ta pomsta posvcena je

moem krve aj nevinné
a usmíen mže být lid

zas krví vrahft jedin.

Jen hodujte a bavte sel —
orgie slavte v kankánu!
Taníte žhavé na sopce,

na hbet obra vulkánu!

Nedbejte »lzy< trápení!

— Vždy máte vojskol — Zbijte ji'

Však vulkán — lid vám pipraví

též osud msta Pompejí!
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Odxnéna plstoleté práce.

pracoval jsem pl století

jako ten stroj parou hnaný,

den ode dne, rok od roku

plahoil se bez ustání.

Napínal jsem svoje síly —
ruce schromly, schadla plíce,

žena, dti pomáhaly,

když sám nestail jsem více.

Bohatství jsem jiným množil,

sám jsem vždy boj s bídou vedl.

Kolikrát ó i s rodinou

ani jsem se nenajedl!

Žena zmela na souchot —
dti pevzaly mou roli,

a já schromly invalida

stojím tu sám jak kl v poli.

Z plstaleté plodné práce

ve službách bohaté tídy

zbyla mn žebrácká mošna,

co znak spoleenské bídy.

Vydédénci.

i píd té zem, co jí noha kryje,

nám nezbylo — vše sobci jen si vzali;

ni vody hlt, jak istou vídlo lije,

nám k napití volnému nenechali;

ni doušek vzduchu bez plyn a jed
nepejí nám pro choré naše plíce;

ni slunce jas, jenž blažil mysl dd,
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nám v pracovnách nesvitne v bledé líce;

ni chleba dost, co poteba ho míti

k hrazení sil a tla ku vývinu,

jen bd a muk a útrap plné žiti

nám vnutili a hnusnou otroinu!

To pravda jistá: my jsme vyddnci!
Pro nás svt není -- jen ty jeho strasti.

Nám skrán nikdy nezdobí se vnci,
by sebe více sloužili jsme vlasti!

Nám údlem jen práce rabská služba

a za ní ústrk, hlad a pohrdání,

a velezrádou každá naše tužba

a zloinem i každé skromné pání!
Nám za vše dobré jen vše zlé se peje,
nám v žití jed se stále nakapává
a bolm našim travi jen se smje:
>Trp, rabe, trp! to podíl tvfij, tvá prával*

To pravda jistá: my jsme bezprávnými!
Nás Šidit, bít smí každý, kdo je pánem;
mžeme prosit, lkát, pec s právy svými
za pravdu nikdy nikde nedostáném!
Nám bi nad hlavou a hl stále sviští

a smrt násilná na nás všude íhá,

a kudy jdem pot, slze, krev se prýští

a ped oima dráb se s pouty mihá!

To pravda hrozná: my jsme bez otinyl...

A množíme bohatství celé íŠe,

pec — dti práce — jsme bez domoviny,
bez hroudy zem a bez vlastní chýše!

To pravda jistá; my jsme vylouenci! —
vylouenci ze všeho, co svt skýtá!

Vše lenošní vlastní jen povýšenci,

vše užívá jen chasa pánovitá!
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Jsme otroci a psanci dnes, jak vera;
isme lzou, bídným, vn štvaným davem
s osudem, kletbou bludce Ahasvera,
jsme muenci na vraku v moi dravém.
Jsme vyhnanci ze všech pozemských ráj,
jak Adam biblický, když zhešil s Evou,
jsme živnou silou celých svta kraj,
však v cen váženi jsme stejn s plevou.

A nejhorší, že v tomto bdném stavu
my otroci si ješt libujeme,

a vzepou-li se mnozí z našich dav,
my snahy jejich ješt zlehujeme!
A vystoupí-li mnozí hlasatelé

bratrství, práva a volnosti naší,

hned dráb z nás zvednou se houfy celé
a uštvou je, by pán ml práci snazší.

O bda I bda! lide vyddný,
což nepoznáš tu bídu, hanbu svoji?
Kdy jednání tvé pece už se zmní,
kdy zacpeš otvor bd a muk tvých zdroji ?

FR. CAJTHAML (V. L. LIBERTÉ):

Z perspektivy severoeské.
v

^pinavá msta i vesnice
ve mranech erného prachu,
špinavých dtí kik v ulicích

pi matek náku i tlachu —
ubledlé muže i jinochy
s chmurným a hlubokým okem,
když bez slov do Šachet kráejí
pevným a zdlouhavým krokem

—
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hluboko pohfbenuu ornici,

t) poklad zloupenou zemi,

koiníny, pári mohyly,

let pt^a zlekaný, nmý —

sklonéné stromoví hubené,

chudiké obilní klasy,

z taníren v tichou noc veštící

zoufale jásavé hlasy — —

to v hrozném, beztvárném chaose

splývá a žaluje — komu?
Slyšíš-li, Pane! tu žalobu

nesenou ozvnou hromu

Mn z toho srdce se rozbouí
div, že se, ach, nerozskoí,

a moji ps váše zatíná,

slze mi tryskají z oí.

Havíi.

Tolik se nás hemží v erném mraveništi,

tolik slzí, potu, krve do nj prýští!

Tolik ran kladivem, až se ruka tásla,

tolikrát nám v hrflze matná lampa shasla!

Tolik šávy již se vysušilo z tla,

tolik vrásek se již vrylo v bledá ela!

Tolik hlav se tup k vpadlým prsm chýlí,

tolik ztratili jsme v cizí služb síly,

že nesmíme slyšet stkáni dcka, matky

když jsme na podzemní denn hnáni jatky!
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Tolik je nás ve tm u pat Rudohoí —
když sem jiskra vletí, shasne v bfdy moi

Sever.

pruh zem, kdys vábná zahrada,

dnes pokryt komín lesy;

žár výhní, dým tžký, dusivý —
tam radost nezavýskne si!

Po cestách zernalých den co den

jde matným uhlokop krokem . . .

asem sa zvedne pst zaatá,

a v jamách ine krev tokem.

Pibývá bídy i palác,
oboje zášt smrti dlí.

Vzduch dusný a mraky šedivé:

blesk rud vyšlehne smlý!

Fabrika.

[*^aždý den z rána v zrychleném kroku
ulicí šerou jde díví zjev,

zlomené poup, osmnáct rok —
v továrnu volá píšfaly zpv.

Znavená víka, ubledlá líka,

olejem stroj prosáklý šat,

v rozmaru pána bezcenná hrika —
v duši i v tle bolestný hlad.

Veliké sály v divokém ryku,

víení stroj jak dábl roj:

moloch je laný, vše shltwe v mžiku,

životy, zlato i kr\'e znoj.
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Slunéko svítí a rdí se kvítí,

motýl v polích laškuje let;

v továrním sále chce moloch píti

zlomené poup, osmnáct letí

Šachta.

^erná a hladová nestvra
v samot v údolí stojí,

z tlamy jí pi vzteklém supní
jiskry se ohnivé rojí.

Se všech stran míí k ní pšinky,
chodcové stále se mní —
pšinky krátké — pec daleké:

asto z nich návratu není.

erná a hladová nestvra,
jako mor dech její letí,

vdovy kol ní lomí rukama
a pláou vyhublé dti.

Slyšíte ?

^lyšíte, uhelní králové,

slyšíte podzemní hmní?
Bludištm Štol Hrza prochází,

vraždí tam, vraždí a plenil

Vy jste ji z etzu pustili

a te ji spoutáte stží:

jak Pilát myj ruce každý z vás

ale sám nechf se též steží!

Ty vaše paláce nádherné
na hrobech vraždných stojí
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a Hrza, divoce poštvaná
i jimi jednou hlad zkojí.

Slyšíte, uhelní králové,

slyšíte sirotk lkáni

Zda vám to strach v srdce studené
a erve studu v líc vhání?

Pokud budem plakat.

pokud budem plakat nebo reptat tiše,

ped knutou se chvti jako v boui list —
pokud budem v hanb plazit se po biše,
suchou krku v koutku se slzami jíst —
pokud sami sob budem kopat hroby,
všichni nepovstáném a neeknem: >Dost!« —
dotud svojí vinou z bídy a poroby
nenajdeme spásný ku svobod most.

JOSEF KRAPKA:

Je první kveten!

Je první kvten!
V ulicích msta zástupy se hrnou,
Zástupy nadšených s planoucím okem,
Kde vera zuil strašný práce život.

Bouí dnes život plesu. —
Život plesu, jenž ukiet se nedá
Násilím vratkým, spoustou paragraf,
A dlažba ulic duní, otásá se

Pod kroky armády, armády míru,
Trpící dosud armády práce I
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Je první kvten!

Bohatýr práce, obleen jsa v cáry,

Pozvedá do výŠe svj prapor rady,

Ten prapor, k nmuž tisíc pne se zrakí,

Standart lásky a prával

Kol nho kupí se bída života,

Ta bfda holá, hrozná i zuivá,

Hledajíc záchrany ped skonem v hnusu,

Ped vraždou me, dl i runic!

Je první kvten!

Utichnul život továrního hluku

A stroj se zastavil, který cejch hanby

A bídy a strádání vtisknul té masse

Bez života v tle. —
Bez života v tle, bez krve v žilách,

S jedinou myšlenkou v týraném mozku:

Odstranit tu bídu, bídu svých dtí,

Zachránit es svých žen, dcer i sester.

Je první kvten!

Jak buší ty davy na brány štstí,

Na brány dom, v nichž hoduje lenost

Pi hojnosti jídel, pití i hudby,

A volají: >Chcem' Volnos!

Volnost, Rovnost i Bratrství chceme,

Za svoji práci chcem po lidsku žíti,

Puste nás do vnit, je právem to našinv

Puste nás k stolu, k umní, ku vdl*

|e první kvten!

Od msta k mstu, od vesnice ke vsi,

Od lesa k lesu a od íše k íši,

Od jednoho dílu k druhému zem
Nese se volání,
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Volání bouné, stále boulivjší:

»Pry s válkou, do níž k porážce se honí

Lid zrazený, dobrý, jenž chce žít v míru

Se všemi bratry a z celého svtal«

Je první kvten!
Od chýže k chýži, od vesnice ke vsi,

Od továrny k továrn v šírém svt
Nese se výkik mohutný, rostoucí,

Výkik zloby a hnvu:
»Pry s otroctvím jednch a panstvím druhých,

Na místo žalá postavte školy,

Na místo kasáren umní stánky

A bohem všech budiž poctivá Práce!*

Je první kvten!
]e první kvten, svátek všeho lidu,

Varovný výkik panujícím sobcm,
Že je již na ase odstranit kivdu —
Tu potupu strašnou!

Tu potupu strašnou, vedoucí k zkáze,

Ke zkáze státu, spolenosti celé.

Kterou chce zabránit ten otrok bledý

A který proto jen manifestuje,

Ze nadešel opt ten prvn kvten!

fA

Má duše chvi se . .

.

ám dcerušku a jest jí devt let,

ta štstím mým i zdroj starostí všech,

na jejích tváíích vzplanul rží kvt,
když vidím ji, mn z prsou rve se Twiech.

Mám dcerušku, chodí již do školy,

a pilnou je, jak velka za léta,
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když vidím ji, mne srdce zabolí

a duše má v budoucno zalétá.

Mám dcerušku, Kvta se jmenuje,

jsem Šasten, slyše její zvuný hlas,

však zarmoucenou pec má duše je

pi vzpomínce, co stane s ní se as,

až na hlavu mi padne stáí sníh

a ona bude rfiží rozvitou,

ai s její rt uslyším plá, ne smích,

a slzy v oích se jí zakmitnou;

až drsnou rukou kvt mj ulomí

muž cizí, bez ohledu, lásky prost,

jak lovec zv když sob uloví

a pak tim baví svoji spolenost.

FR. SOUKUP:

První máj.

Já dlník, proletá, — já lovenstva pilí,

já v roce jeden den jsem nazval svým,

pes bully papež, pes císae a krále,

a do djin vryl písmem plamenným.

Já kik' jsem z Paíže do pti díl svta,

pes okeány jsem jak bóra val,

já rudou pochode vrh' do fabrik a dol,"

já do polí val a do útrob skal:

Zarazte kola, ohn uduste a páry,

sevete pst, hlavy nahoru, —
dnes je den klidu, velký, svatý Kvten,
mužové, ženy práce, k praporu!
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A vstaly str.tisíce, — miliony vstaly,

prapor)' rud^ Šlelly nad hlavou,

pes okfiány tvrdí podaly si ruce

a Hymnu práce /vedly jásavou ....

Já dlník, proletá, já Tvrce Vk nových,

v své t\'áe potii piíti stavím ráj, —
na kosttch otc svých — já krví svouho lepím —
až Zvihoií v nm Velký lidstva Máj!

Revolucím ducha.

Ty vstáváš zase z hlubin eských duší, tvrkyn
dob velkých,

ó vzpouro ideí, jež bydlíš v síních nejskvlejších

duch 1

My malé dti Tvé, své Hosannah Ti posíláme

vstíc,

když v horkou hrud nám hmíš a biješ v líném

eském vzduchu,

a v mozol svých krev, do mozku, ganglií

a cév a plic

Tvou vni chytinie a stebáme, ó matko píštích

vzruch!

Na každém kroku v ped Tvé požehnání lpí,

Tvé svtlo svítí.

Ty rosteš v hlavách neviditelná a vzmáháš se

jak vichr.

Tvé sím lítá z^mí od vk, Ty's Kaina hnala

v svt,

Ty's vala v Brunovi a kížt m Kristovým jsi

pnla k nebi —
Tys' kojila dav rab zapadlý, a.; silné rám zvd,
a na hranici Kostnické Jsi m« la v Mistra Jana

lebi!
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Žaláfi svéta šla's, po suknu popravtŠ, jež krví

plálo,

v tvá plvali Ti mocní, mlýnské žernovy Ti

pjali k hrdlu;

jak pýl Ty's je odvála, když sama poala
Jsi vát —

až tvrdá zem se zachvla a zahoela atmosféra,

a pouta pukala a starých ádfi zpráchnivélý šat

se rozlétl do úhl svta ty a v podnebesí šerá . .

.

A nové dráhy stavlas a radost lila nových žití,

a nová velká slunce idei Jsi zapálila lidem,

vzduch proistila na chvíli a strhla mraky lid-

ských zlob —
Ty's kivdy mstila vždy a krut trestávala katy,

jeí z nekonena žiješ v chaos píštích neko-
nených dob,

Ty'8 zákon pírody a velký píkaz, nesmrtelný,

svatý.

O, sestup k nám, Ty nekonená, velká, hej
nám mladé duše,

náš organism prolni, pronikni až do posledních

nerv.
Stou mohutnost nám dej. Svých myšlének nám

propj Širý vzmach,

Svých kidel let. Své vle kov, Své vášn žár

vlej v naše dílo,

jH milujeme, vzýváme a Jíž se konejŠíme vsnách—
6 božko, matko pokroku, ó sestro, milenko a sílo!
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FOLTYN:

V podveer.

Tož ješt pohár toho nejtrpiho vina,

je žíze zlá, když dny tak horké jsou!

Chcem popíjet, než obraz s podveerem zsiná,

než sýkové své stíny roznesou.

A kostky sem! A barfenice bledá

^_ a zavlaží své hrdlo umdlené!
Až spadne noc, my vyjdem v pole šedá

kde ekat máme heslo smluvené.

Až spadne noc . . . Vzduch krví pí a vzkeky,
zní karmaoly heslo zuící,

tvj, markytánko, zaniká hlas mkký,
jímž svolávat chceš svoje trpící.

Tož ješt pohár toho nejtrpího vína,

a slavný poheb v noci schystáme.
— My íkali, že bude scenerie jiná,

až otrok svoje pouta zpeláme!

Píse o Ní.

P^ení to píse zhýralce,

jenž propil život v koalce,
a kles pod niveau lovka —
tož a se žádný neleká,

když refrain uslyšíte:

Pijte ji, obané, pijte!

Pijte tu eskou z Tebenic,
vždy od vás národ nechce víc,

je ona pramen jediný

k záchran eské menšiny.
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Hle, národ zachráníte

!

Pijte ji, obané, pijtel

Za požehnání, mocných vdk
ruí vám pití koialek

z továren otce biskupa.

Praskne-li na to ( halupa,

vnost si pojistitel

Pijte ji, obané, pijte!

A stát— kde ten ná penéz brát

na celý vládní aparát,

na policajty, na dl.i
Ze pro sebe to ned»51á,

to z historie vítel

Pijte ji, obané, pijtel

Mj pítel též byl jemen z tch,
co pijí, dokud staí dech,

pro klérus, pro vlas t tak dál

žaludek sob ubryndal.

Je to s ní Šlakovitél

Pijte ji, obané, pijte!

Na poslední stiuné.

1"aké jsem bývával rebelant veselý,

pálil jsem do hroch, rafal se se psy,

té krve hromádka pod mt»jí postelí

smála se v žilách mých hubené skepsi.

Té krve mladiké, jež ráda kvasí

tam v kout hromádka zan.dlá roste,

za msíc, za týden — tak i jak asi —
pijte a za moji dušiku pioite.
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To se mi bestie pod žebra dostala . . .

Ochabla ruka má, vypadly zuby,

ztratil jsem tvrdý vzdor, odvážnost šakala,

kdož by byl ekl, že to tak hubf ?

Mladiký vrabeek vypadl z hnízda,

vypadl, chudáek, zabil se bezmála . . .

Slyš, jak si bestie pod žebry hvízdá,

že se dnes do sytá krve mé nažrala!

Vždycky, když vrabeek vypadne z hnízda,

pibhne kocourek, mláátko znií . . .

Je se mnou konec už? Je Tak se mi zdá!
Kocourku erný, pojd, iií, ií!

MARIE MAJEROVA

:

Ukolébavka.

[V^j synku zlatý, jediný,

hou, hou,

pro pišes na svt, nevinný?
houpy, hou!

Matika tvoje pro sebe
dost chleba nemá, pro tebe
kde vezme na mlíko?
Hajej, hajej, mé srdíko!

Tvj píchod nikdo nevítal,

hou, hou,

jen v kout kdosi zavzdychal,
houpy, houl
Do vínku osud dal ti dal

jen chudou mámu, její žal

207



a v srdci shaslé touhy I

Hajej, mj spánek dlouhý!

Tvj profil jemný nehodí

hou, hou,

se ke mn v páté poschodí,

houpy, hou I

Pro moje stny holé tak

je safírem tvj jasný zrak

a zlatem tvoje vlásky.

Hajej, plode mé lásky!

Je chudá švadlí tvoje má
hou, hou I

a tulák táta tvj je — a I

houpy, hou.

Však co jsi, synku, na svt
štstí mu v dáli nekvte —
— m zervenaly zraky.

Spi, zaženu zlé mraky!

Ted konec, hošku, radostem,

hou, hou;

je tichá voda pod mostem,

houpy, hou!

|e hluboká a mlící.

Dv modré skvrny na líci —
tak pinesou tvou máti . . .

Spi, západ vlas ti zlatí!



FR. MATOUŠEK (SATURNIN):

J^

Z rozjímáni trpícího.

Koho pámbu miluje,

kížkem jej navštvuje.

z národ, báchorek.

lavu na zem tém kladu,

a se svíjím v nouzi, hladu;

a se tší jiní v nebe,

což to plátno, když ted zebe . .

.

Zima, hlad a tvrdé lože —
radj nemiluj mne, bože.

Zvdavý.

j/omtesso bílá s mramorovou, krásnou lící,

^ se žlutou rží a ernými šaty,

s aristokratky gesty a hned sladce snící,

kamenn krásná, jak Madona na oltái!

Tak vášnivá v objetích v zvuném víru tance,

pobožná, když modlitbu rtík Váš šepce,

arovná, když vléváte váše v tvrdé Stance

a v piano když udeíte mkce.

Nehybná ve šíleném ekypáži letu . . .

komtesso bílá s mramorovou tváí,

omámen žárem Vaším — — já se pletu, pletu,

tak rád bych. krásná, zel Vás pi — trakail

Pohled ze svtového divadla.

Dozpjala kídla široce, až k oblakm
' se bitce vzepjala a šveholila snivé

jdyllu; štstí z ní pršelo sladkých dum
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a sladkých sn& ... a potom k hnízdu v staré jiv

mlád krmit sklesla . . . »Jsem vlaštovka, zítra na jih

vzlétneme voln zazpívat v indických bájích I

«

Pak jiný zjev. — Hnal nevšímavé ulicí

a labužnicky záchyt vítr, Ševel, nápad,

pak uleh' hát se s uklidnním ve líci

v zmlazeném jarním slunci, a se blížil západ . .

.

já zakop' o . . . však skokem v lýtko chy mé
lehce,

zavrel; »Jsem pes a ne otrok bídný pece I

«

Tma pišla . . . mnoho hodin bilo na vži, — —
já bloudil tmou ... v tom z dálky nco slyším

skuhrat,

údsné sténat . . . eh, co na tom záleží — —
než podívám se pec! ha, kdo se svíjí u vrat

v té Špín, puchu, vedech? Zasáhl jsem tam holí . .

.

Jsem lovk! Otrok! Milost! Ach, vše mne tak bolí!

My.

My zrodili se v bahnech íší,

* a naše mládí lásky nepoznalo,
v brlozích bídných, ve tmách chýši

zhrzené srdce o snech svtlých stkalo.

My zrodili se v krve boji,

ta naše mladá tla k vraždám hnali,

my zapeli jsme duši svoji,

pro panstva pych jsme v adách k bojm stáli.

Pro panstva pych a zlaté ízy
vévodfi, již se o vavíny shodl",

však srdce jich nám byla cizí,

jen kázat znala: > Pracuj a se modni<
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My zrodili se mstiví, strašní

v lži naší doby, ve bankrotu mrav;
zhýilci meli v kiku vášní,

my nemli kam sklonit svoji hlavu.

Poestná spež nás k boji nutí,

k obran zvedáme svá ela smlá,
my rebelanti odkopnutí
pro svj boj dáme duŠe, tla.

„Dobrýtro*' mé milé.

Ješt jsem se povaloval,

ze sn protíral si oi,
když tu ona vpadne v dvée
a mn kolem krku skoí,

a mne laská, a mne dusí.

celou silou lehá na m,
a polibky její? bože,

nemá ani zoubku v tlam.

Pi ktu kmotikou mi byla,

v kolébce se ku mn vila,

v žití pelaskavou tetou,

a ted — hrome — moje milá!

Celý život blažila mne,
a tak pišla dneska zase;

>Dobrýtro« mi sladce pála
ve svých vdcích, ve své kráse.

Když jsem nechtl k ní se ^náti

pála: >Nevdk tvj mne mrzí,

avšak nevdk svtem vládne,

pes to navštívím t brzy . . .
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Nechceš mne už milovati?

Ty chytráku, vida, vídal

tož vr, tupý nevdome,
kde hlad — tam je slena Bída.«

Pírodou a životem.

\) zapadlé vlekl jsem se aleji

a ekal až zahoí rud západ;

ve vzduchu znly písn nadji,

a teplem sladce vonl bílý akát,

a bílým kvtem ustlal na cesty,

všecko se vonn zachvívalo bilo,

jak lehký závoj cudné nevsty
poslední proudy mroucí slunce lilo — — —

M smutek zvrátil, že jsem opuštn . . .

zapadlo slunce . . . pohádkou je mládí, — —
kdys k svtu pitisk' jsem se, tulil jen

a s každou duší jsme se mli rádi;

chtl jsem se mazlit, chtl jsem hýkán být;

mne ruce hladily . . . pak sbily za to,

jak bolavý pes byl jsem krut sbit,

a jak bezcenná cetka vržen v bláto —

Myšlénka bije v mozku, bije bohatá,

a v dutém srdci . , . Nemohu již plakati

napadlé listí cestou Šelestí

a sladce vzduchem voní bílý akát.

S vyhaslým okem, tváí kídovou,

s úsmvem passivním jde kolem žena

a dít k prsu tiskne, nadj svou .

Zda uboika je šastna, spokojena i*
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J.
MYSLÍK (BODLÁK):

Dále jen, dál . . .

[Jž
tu bylo mudrlant,

jak komár v lét,

žádný však nám nepovdl,
pro ']sme zde na svt?

Mnohý nad tím rozumuje,

mnohý se tím souží,

dokavad mu >paní kmotra

<

hnáty neprodlouží.

Ale nikdo nepichází,

aby zvolal v plesu:

>Za mnou, kteí dlíte v temnu,

já vám svitlo nesu!<

Tak se svtem protloukáme

bez svtla a jasu,

až nás shrábne v náru svoji

poselkyn asu ...

Vem to kozel I — Konec koncft

co s takovým pláem? —
»Njak bylo, njak bude!« — —
Však nkam doskáem!

Jenom ruce neskládejme

chab v resignaci:

kde se svtu dá co urvat,

kola, chuté k práci!
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jestli nkde pi loni tanci

rozbijeme kosti,

tu je krám I — vždy se tady

nadfem do sytosti I

»Zá« II. 27. 8./12. 1«98.

Darmo jste vzali, darmo dejte!

Qd Boha má arcibiskup

statky, role, krávy,

pros jej o chléb, nadlí ti —
hojnost rajské slávy.

1. »Rudá Zá« I. 5. 24./9. 1897. 2. Bodláí I.

Revoluní hymna.

Af žije Sociální Demokracie!

j^t žije Sociální Demokracie! . . .

Ten výkik z hrdel tisíc v svt hímá
a lidstvo v nadšení a v jásot jímá

svou melodií víivou a žhavou,

když v boui duní mšákm nad hlavou:

A žije Sociální Demokracie!

A žije Sociální Demokracie . . .

Co síly, nadje a hnvu skrývá
ta vta krátká, jež se v duŠi vrývá
a v srdce chudých, když od msta k mstu
já.<5av, vztekle zpívají si v cestu:

A( žije Sociální Demokracie!!

A žije Sociální Demokracie! . . .

A pi tch slovech man hrud se zvedá
a nachem zardívá se tvá, dív bledá.

314



íi kroky zrychlují se divým íeterii,

by jednou pec už znlo celým svtem:
A žije Sociální Demokracie!

»Šlehy« 30./9. 1899. R. II. . 20.

Bratrství dle srdce.

»Poctivý-lis, brate, bu mi živ,

a si e a víra tvá jakákoliv!*

Srbské písloví.

P^esané i židi

jednostejn šidí:
''^^ kesan nebe vychvaluje,

žid zelenou louku;

v bíd však ti nedaruje

žádný na chléb mouku.

Bohatství je velká starost!

Rohatému dává
práce plná kasa,

není tedy divu,

že nedbá chuasa!
»Zá« I. 14. 16./12. 1897.

Hymna klerikál.

^e špíny jsme vzešli,

ze špíny a bláta,

cesta naše svtem
špínou je zaváta.

Ze špíny jsme vzešli,

v špíny žijem kvase,

špínou bojujeme,

špínou zajdem zase.

1. Novoroní Almanach 1899. 2. >Rudá Zá<, 27./4. 1899.

3. Nová Doba (Budapeš) v dubnu 1899.
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RUDOLF ILLOVY:

Mrtvé mésto.

Tak etl kdysi jsem v báchorce z Indie:

... Na bezích Gangu velké msto kdes prý je,

v nmž od staletí dávných nikdo nežije.

Je msto krásné prý a plno bohatství

a v jeho palácích se ryzí zlato stkví,

zapadlá nádhera slavného království.

A msta paláce tré velkých dlí vrat,

pak Šibenice s domkem, jejž obýval kat

od tvrti zapadlé, v níž tisíc stojí chat.

Dva smlí mužové se zde prý zrodili,

ti hrdých odbojník chasu zplodili

a bžky posvátné s oltá shodili.

Bramíny zbožnými je msto prokleto

a šedým popelem je všude poseto,

od voz pohebních cestami ujeto.

Pes msto prokleté dál léta minula

a povst o mstu tom s Gangem splynula,

až v hájích zelených na vky zhynula.

Rusalky.

^latovlasé bledé víly

taní na dn lesklých vod;

zlatovlasé bledé víly

v kišfalném svém zámku kvílí,

rusalek lká smavých rod.
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Uaá lož z ebenu se sklání,

na nmž mrtev leží jun:

nevzbudí ho ni vil lkáni,

nevzbudí ho ni kvil stkáni,

nevzbudí ho ni zvuk strun.

Bída zírá z jeho tváí,

z jeho oí zírá bol,

zlomený v nich odboj záí,

jenž se s hnusem žití páí,
ubit v tesku kladiv, kol.

Líbají mu jeho líce,

líbají mu elo, skrá,
hlunou píse zpívajíce

víí kolem nho, kštice

jejich zlaté vlají na.

>Krásný junu, krásný junu,

k životu se probu zas,

krásný junu, krásný junu,

procitni v rusalek lnu,
chystán je ti hodokvas.

Bda ti, ó krutý svte,

mrzký vrahu syn svých,

pijde bou a tebe smete,

z ruin tvých svt nový vzkvete,

vzroste plém muž lvích.

«

Zlatovlasé bledé víly

neslaví dnes již svj hod;

zlatovlasé bledé víly

juna do leknínu skryly,

na hladin jenž nl vod.
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j. E Šlechta :

Podruh.

yolky dva a rádlo ostré,

za nimi > chlap « kráí,

brázdy rudé, zkornatlé

potem ela smáí.
Klee drží v tvrdé dlani,

oi k zemi klopí,

téžký devák v brázd sypké
zanechává stopy.

Podruh je to — chudas ze vsi,

sedlák je mu »bohem«,
a v mrazu jej mrznout nechal

a o hladu mnohém.

Ted — když slunce v poli žehne,

ted — když v louce hoí,

s » chlapem* sedlák rád se smje,
rád si pohovoí.
ím víc smíchu — tím víc chuti

> chlape má k tžké práci,

ím víc sladkým slovm ví
na mzd tím víc ztrácí.

Když však > chlapa* skiví stáí,

zblejí mu vlasy,

nesmje se na nj sedlák,

máf dost mladší chasy.

A když > chlapa < s hladem nouze

mukám dají ve psí,

zamraí se sedlák písn:
vykopne jej ze vsi . . .
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NEZNÁMÝ AUTÓ!

Vék náš je velký.

Citát z V. Huga.

Vyato z ísla 3. nekonfiskovaných >Nových Proud.

«

yk náš je velký.

V tm ulic dosud Vražda nž o patník brousí

íhajíc s krvavým, vyvaleným okem;
zloin se líhne v pilíl^ch chrámu,

kde hossana zmlklo

ukieno hlasy zoufalých vrah boha;

míží blázinc otásá na sta pstí;

na dlažb ulic rdí se, erná se

zbloudilý mozek dívky,

již z okna vyvleklo pstí ohromnou
zamotanou ve vlas díví vlající

teštní bídy, bída života,

an nad mstem páchnoucím výpary smrti

nejvýš, nejší tepaje železnými kídly
stymfalský pták, hlad — kondor kultury —
skehotá vzduchem.

Vk náš je velký.

Muž zkažený se ženou zvrhlou

zuiví láskou na pelechu híšném
dti plodí, dav dtí plodí,

armádu dtí plodí,

dti hrozné, bez krve v žilách,

bez radosti v žití, bez síly v boji

pod ochranou helmic a inful.

Dav ztracených, prodaných dtí
krmí svým masem
stroje v úžasném továren hluku,

cejch nosí poetí v hanb
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her viny vtasiní. na vlastní hanbu,

do déjin lidstva nožem a slzou

vpisují trud svj, stopy vrývají

a nehtem svá jména ve zdi žalání.

Vk ná« je velký.

Na erném, vychadlém úhoru lidstva

s hovadem spažená žena pluh táhne

nmá a tichá;

nmá a tichá v neesti denní

v harému svta otroí muži,

jenž dosud na kajím peí, otepi slámy

z rodící matky nevstku iní;

nmá a tichá v zápase svta
klesá a vstává, v práci, bez práce,

v smutku samoty padajíc ke dnu
na hrzu ctihodných matek a dcerek

na rozkoš ctihodných otcft a synft.

Vk náš je velký.

Dav bezjmenných, erných, ubitých lidí

s kladivem v psti,

sazemi v tvái,

se záštím v duši

stojí u brány bílého paláce Štstí,

kde v posmchu sardonském rudými rysy

jiskí se, blýští se, svítí se krvavé heslo:

Volnost a rovnost a bratrství lidské!

Slyš I uvnit jásot, cinkot a inkot,

zvuk zlata a vína a ženštin a hudby I

Dav slyší a v hokosti žití,

v žití závisti, v závisti bídných

o dvee zuiv kladivem bije

a kií chraplav o vstup.

Vk náš je velký 1
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Tam kasta kleíc na prsuu kasté

dekret si ke vražd píše,

tu národ jak divoký, opilý titán

nárdku rozbíjí lebku a srdce,

co ve vlnách istých neistá lo
pod vlajkou zloinnou
otrocké maso do tržiš vozí.

Na popravištích a u bran žalá
proroci lidstva stojí v okovech
za jásání luzy,

za jásání hloupé, nešastné, koupené luzy,

jež pi mlát hnije a o ráji snívá,

an soudce v taláru, s etzem zlatým

lýkem houževným slepé spravedlnosti

i oi váže i ruce i nohy i ústa.

Vk náš je velký.

S hor, velkých knížat v údolí svta
valí se strašlivá bystina krve,

lid zrazený, koupený, bez vle dosud
se k porážce honí

na pole hanby, ne slávy; ne krásy;

za hukotu bitvy zní v kostelích zpvy,
zní modlitby družiek, nevinných dtí,

modlí se k bohu, slitovníku svta
úpnlivými, pronikavými, vroucími hlasy,

by ráil potít, ráil rozdrtit

se zem vyhladit druhé své dti,

by ráil pispti ve svatém boji

o hroudu zem, o pehršli hnoje!

Vk náš je velký! zní prodajné zvony;

koupený mudrc do knihy píše

velebu vznešených, césarských vrah,
s refrainem dsným: Vk náš je velký!

básník své péro prodává zrádn
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a ve verších sladkých, zvuných a krásných

uí rty istých, blostných détí

žvatlat lež strašnou, potupu strašnou:

»Vk náš je velký !«

SOLOMIN (ANT. MACEK):

Psi Lazarovi.

>Ale i psi lízali rány Jeho <

Lukáš XVI.

ped domem bohatce, jenž dýše pýchou,

znak zhýralosti nad portálem nosí,

Ty hlavu, skláníš, trpící a tichou

a rty Tvé marn o soucit kol prosí.

Když poháry se drahocenné tíští

a veeadlo plane nocí skvle.

Ty zíráš jak hnis s krví z ran Tvých prýští,

jak ohyzdný hmyz hýí na Tvém tle.

O, Lazare, v tom bídném skonu žití

jen andl smrti pijde sejmout tíže

a místo lidí soucit s Tebou cítí

ta smeka ps, jež rány Tvoje líže.

Tak zel T Kristus ve svém svatém vzdoru

a hlavou genia tu táhlo chvní:
v tom pudu soucitném tch nmých tvorft

zel boháfi všech strašné odsouzení.

A kletba poprvé se chvla rety jeho
i bolest lidstva hímala v ní spolu:

»Bud zniena moc svta zhýralého

a oištna svatá velkost bolu!«
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Kde pýcha hýí, víno rozlévá se

a andl jde, jenž soudy boží tají,

a mluví bouí, mluví v tiché kráse,

a sám bh pijde, jeho nepoznají ....

Ted chápu, Kriste, hnv Tvj hrozný, divý,

hnv bytostí, jež noha podlých hnte,
v nm mstitel povstal velký, spravedlivý
a zahml: >Zloeení, odejdte,^

v tmy zevnitní, kde plá se mísí s trýzní,

vy prokletí i s zhýralostmi svými,
vy bez soucitu s druha hladem, žízní —
psi nad vás vru byli lidštjšími!*

Probuzení.

Proslov pednesený v Národním divadle pi dlnickém
pedstavení dne 30. dubna 1900.

po tžkém boji zvedli jste zas ela,
s nichž tolik potu krvavého teklo,

po temné boui, která svtem hmla
z jam píšerných, kde lidské hoí peklo,

kde pláem, zoufalstvím se zem chvla,
Vám jitro Máje: »Procitnte!< eklo
a v zápas velký, v divý plá a vení
mír neslo, sílu, nhu, uzdravení.

Na vlnách vlahých vánk Jaro plyne,
v nm duše raba o kvtech zas snila,

v nm prvod Práce velebn se vine,

v nm duše lidu s pírodou se slila,

v nm Volnost prstem liliovým kyne:
>Vsta duše chorá, utlaená, bílá!

Pry chmury všecky, jež t nyní muí;
novému žití klesni do náruí!
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Vy, lidé práce, bojujete sami

ten tžký boj svj v žhavé poušti spící,

Vy bojovníci paží, myšlénkami,

ó hrdinové, práce muenníci,

v jichž lebkách neznámé se nití plamy

a moe lávy rozlévá se hmící!

Sem poesie kvty na skrá v muce —
ku Kráse lovk rozpíná své ruce!

Vy, kteí jdete v svta zícenin,

v tom Babelu, jenž duní dravc vaním,

Vy exulanti ve vlasti své klín.

Vy s rety zkivenými pohrdáním

nad svtem líným pi perlícím vín —
dnes v život jiný zíte s usmíváním,

v nmž práce svatá z hanby oištna
a vykoupeno dít, slabá žena.

Nech minulost své skvosty rozestírá,

své mrtvé skvosty, bájné kathedraly,

víc jsou ty slzy lidu, který zmírá,

víc jeho rány, tupé jeho žaly,

to živoení, zniená ta víra,

to nmé zoufalství, jež ducha halí,

ty bdy všecky, spolenost jež tají,

jak slzy žhoucí na ni dopadají.

Vy íci smíte: Pýchu utrpení,

tu pýchu velkou ve svém srdci máme,
my písaháme v rozboueném chvní,

že stokrát zdeptáni, se nepoddáme:

v svých bojích slyšíme to valné hmní
to v Budoucnosti Lidskost pouta láme

a v doup plazí se již Zištnost dravá,

Máj nový, íáící, hle Zemi vstává!
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S ním teplo tm, jež ledny okov mrazí,
s ním krbu teplo, sladký úsmv dtí;
Máj slavný všem, kdož ve prachu se plazí,

Máj vnikající dol ve podsvtí,
v to moe bídy lidské beze hrází,

Máj prvý holubicí tichou letí

a v slunci, azuru a vné kráse
živoucí srdce raba otvírá se.

O Máji, Jarem lidstva bud, jež kísí,

v nmž moe kvt vlní se a voní,

svým teplem zHbej rozbrázdné rysy,

a štstí pohádka nám jednou zvoní,

v níž slzy v skivání se píse mísí:

v tch slzách radosti, jež oi roní,

bud zdraven Máji písní práce hmící,
ó svátku Práce, velké, vítzící!

VILDA DAVID:

Náš údél.

po odvet mé srdce povždy prahne,
když sítám lidstva strastí na tisíc;

tou myslí mou se pásmo jejich táhne
a k strastem tm se pojí jiných víc.

Ten erný stín zlé bídy každé chvíle

nad lidstvem chladnou šustí perutí.

Jde lidstvo . . . Jde a nedochází cíle . . .

Kdy cestu k Volnu si as vynutí }

Sténání vz naší hymnou jesti,

tesk okov nám písní života;

nám práva naše ve tvá vbíjí pstí
a údlem nám — naše nahota.
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Osud nám vpálil v ela naŠe bledá

tu znaku rob, s král odznakem ...

Lid marn práv svých, marn míru hledá,

nám volnost stala se již zázrakem,

Co po právu, které nám jiný bére!

Co po Volnosti, ve prach Šlapané r

Ped hlasem lidu zavírají dvée,
a vchod ku právu steží katanél

A pece marný žalá jsou cely!

Potlait mohou chvíli srdcí cit . . .

Však to, co skryto pod našimi ely,

to nedovedou navždy udusit!

Po nás tu lásku k Volnu dti zddí,

ta pouta naše — jednou zrezaví . . .!

Pak pijde den — a bude odpovdí,
za nespoetné pán bezpráví . . .1

V poutech.

Ten, kdo mocným dlouhá léta

zdobí skrán vncem blaha;

kdo jim rozkoš v život vplétá,

sám odn do polonahá;

kdo jim slávu pipravuje

slzou svou a horkým potem,

kdo jim etz štstí kuje,

sám zoufaje nad životem;

ten, kdo králm slávu dává,

koruny jich tpytem zdobí,

kdo lopotit nepestává,
sám jsa vržen do poroby; —
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ten, kdo ve svých tužbách velých
po Svobod zatouží,

na místo pout zrezavlých —
aspo zlatá zaslouží! . . .

(Ze sbírky básní: >Od srdce k srdcím*.
Dlnické nakladatel, družstvo v Plzni.)

O spravedlnosti.

spravedlnost! — Achich, ta je!

Na slepou si bábu hraje:

koho vzít má — nechá jíti,

koho nemá — toho chytí!

Spravedlnost na obrázku
má vždy pes své oi pásku;
to nejspíš, by nevidla,

že hlouposti asto dlá.

asto jsem si hlavu lámal,

pro se asi spravedlnost

rukou o me opírá. —
Ted zní úsudek mj smlý:
By ti ped ní respekt mli.
kterým práva upíra ! . .

.

SLOVENSKÉ PÍSN:

Hej, hoe háj, dolu háj

j-jej, hoe háj, dolu háj,

Hoe hájom chodník;

[:Mój otec bol dobrý,

Ja musím by zbojník:]
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Hej, já musím by zbojník,

Bo kivda veliká:

[:Neprávos u pánov,

Pravda u zbojníka:]

Hej, pravda u zbojníka,

Cíti kivdu s vámi

1:A ked jej niet rady,

Rána ju gulami:]

Bože mój, Ote mój . .

.

j^ože mój, Ote mój,

Ved je ten svt zmotaný!

|:o vystojí, o vystojí

Chudobný poddaný I
:]

Každý ho sužuje,

Platu nepovyšuje;

l:Pán se nazdá, že na veky
Panuje, panuje.:]

Vy, páni zemani I

My sme vaši poddaní;

[:VŠak budeme v iernej zemi

Srovnaní, srovnaní.:]

Jak sedhak, tak i pán —
Všetci musia umíti:

l:Všetci musia v iernej zemi

Uhniti, uhniti.:]

Pánovia, pánovia!

Zn o my vám robíme?

|:i to len za tií zem iernu,

o po nej chodíme?!:]
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Moje žiados.

Qhcel bych by spevákom s zlatými strunami,

Ktoré by hýbaly tvrdými srdciami.

Chcel bych si požia z bleskov rannej zory
A nimi ožiari naŠe temné hory —
A nimi ožiari duše vrné rodu
A rozplameni ich za svoju svobodu.
Oj, chcel bych ma hromy, ktoré podparujú,
Srdcia, duchy Tudské v jednotu spojujú.

Chcel bych prut arovný niekde si odkúpi
A ním zo zakliatia smutný rod vykúpi.
Všetkých by dovedná zlatou stužkou spojil,

Tisícroné raný na veky zahojil.

Chcel bych vzia na krýdla rodáka drahého.
Ukázat mu slávu — den spasenia jeho.

Aíikuldš Dohnány.

Vitaj nám, svoboda . . .

yitaj nám, svoboda, ale nie každému,
A najmenej nášmu rodu slovenskému.
Svoboda, svoboda, kde si sa tu vzala.?

Aká fa to máti takto odchovala.

-

Jednému sa líškaš, druhého ubíjaš

A na rovné právo sa na smr zabýváš.

Svoboda, svoboda, pekne mapovaná:
Šrovaný kožuch, sukna zašubraná.

V parte pkné kvty, a tvá len tá stará;

Nie je to svoboda, lež iba maškara.

V. Pauliny-Tóth.
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ást III.

PEKLADY Z LITERATUR CIZÍCH.





GIUSEPPE GIUSTI (1809—1850):

Parní guillotina.

yynašli si druhdy v ín
stroj, který jest hnaný parou,
by pomáhal guillotin;

v hodinách tch jednou arou
sto tisíc hlav srazí na zem

jedním rázem.

Stroj udlal rámus; v pýše
vstili knžoui davem,
že zem celá tiše, tiše,

brzy dobrým zkvete mravem;
Evropy kraj ztrnul celý

zkoprnlý.

Císa lovk ctný je vru,
trochu tvrdý, trochu skoupý,
o poddané v každém smru
starostliv, a trochu hloupý,

talentm rád napomáhá,
kam íš sahá.

V jednom kraji lid byl vzdorný
nerad platil dávky dan,
dobrotivý císa vzorný
ráil tam hned odhodlan.
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by tu zkusil svoje StŽstí

ten stroj vésti.

Stroj se osvdil a zlato

hrnulo se tomu katu,

ba i patent dostal za to,

ba byl poslán v ilém chvatu

do Pekingu tímto inem
mandarinem.

Kií pater: Sláva! Spchem
poktte jej, kde je voda?
Tiber v dvanácterce s vzdechem
Canossovi dí: Je škoda,

v mé že nezrodil se zemi,

líto je mi!

Peložil Jar. Vrchlický. (Poesie italská nové doby. Nákladem.

J.
R. Vilímka.)

ALFISSANDRO ARNABOLDÍ n827í:

Délnice.

Ryl pochmurný den v chladném prosinci

a podél svahft strání západních

se jíní blalo. Zpv smutný, táhlý

na chvíli hlubé ticho perušil

a v holém stromoví se ztráceje

Šel vážným krokem prftvod pohební
ku místu odpoinku vného.

Po zvyku chudiny zde ke hrobu

patnáctileté dít nesli. Stálá

ji práce zabila, jež ode dne
noc nerozezná a jež neíiprosná
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ped vítzný svj povoz zapáhá
ku nejsilnjším nejútlejší mla.

venkovská ty dívko ubohá!

Jak dcko slavnostn svt pozdravilo

a podél niv a lesní stezky v šeru

co trhávalo kvtin v kytice,

neb s bratr druží celou bloudilo

po ernohlávka hnízd pátrajíc!

Však sotva šestý prchnul dívce rok,

juž rodiové nouzí stísnní

a ve hamižné snaze výdlku
ji pinutili k namáhavé práci,

píst v továrn. Tu asn ped jitrem

juž opouštla chatu domácí
a teprve se veer vracela

pi sladkém svitu hvzd. Pár krejcar
jen bylo její mdloby odmnou:
a zima, léto, vždycky od šesti

do šesti hodin práce trvala.

Pi vedru letním v smsi \'ýpar
a v dýmu stroj sotva dýchat mohla
a v zim, cesty když halila mlha,

že nebe od zem jsi nerozeznal,

tu ostrý vítr dech jí od úst bral,

ji pohánje cestou k pospchu.
A doma strava bídná s krátkým spánkem
ji ekaly. O strašný vru los,

se spánkem kupiti tak v kvtu mládí,

kdy jím nejvíce zdraví rozkvétá

a v plné tvái bezstarostný smích.

1 rostla bleouká a vyhublá
a pomalu jí hasla oí zá
a s touto zdál se ztráceti i duch,
kterému nžné pée nejmenší
od kolébky juž byly odepeny,
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ve lidft námaze vždy den co den
tak stejné. U lože jí stála smrt

a brzy necitelná sklála ji

ku chladné zemi chladnou peniií.

Víc les zele smavou neuvidí,

ta ubohá, ni podél hustých plotft

kvt fialek, víc ve dny svátení
kol krku rudý šátek neuváže,

jímž nejvíc pozornosti vzbouzela

u družek svých, víc hoši nebudou
jí šeptat slova lásky po tichu,

ten duše hlas, jejž sotva poznala,

ten utichne juž pro ni na vky.
Juž chudák zmizela a onen hrob,

kde leží, tak je spánkem naplnn,
co mák smutných tam, jež divoce

po hrobech rostou. Sotva vzpomene
si vlastní matka na tu ubohou
svou opoždnou vru výitkou
a v noci, která poheb pedchází,
snad zoufalá na okna pokraj vloží

džbán s vodou, k tomu chleba hodný kus,

by kolem známé stechy tkajíc

snad dít její aspo po smrti

hlad s dlouhou žízní, než je pochovají,

si ukojilo . . .

A já ptám se nyní:

kde horalky jsou, jejichž plné boky,
tvá mezi nachem, mezi brunátnosti

mj druhdy opvoval Parini ?

Kde žasnouti lze nad zdravou a klidnou

dv krásou, jakou plála Lucie?

A koho napadne svit sebe menší,

svit nauky do opuštných myslí

a srdcí vlívat? A pec lidstvo spje
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vždy k lepším behm a v tom vymýšlí

si nové bdy, nové útrapy

a nevyléí starších, zddných.
Ted tvrdost srdce z hrad baron
v kol pešla rej a stroj dsný vír,

hlas soucitu kde, bda, zaléhá;

a není ani oné moudrosti,

jež postehla by pracujících krev

a lidu vnou noc by postihla.

Co bez ovoce tady kvt jestl

Co slzí každodenn prolitých,

jichž nezná svt! Jak nyní bolí mne
ta nebes nádhera a chudých los!

A pece v dumy moje vesele

se tpytí safírové jezero

a hory mají nádech ržový
a zimní píroda se usmívá . . .

Peložil Jar. Vrchlický. (Ti knihy vlaské lyriky. Vzdlávací
bibliotéky sv. 22. V Praze. Náklad, vydavatelstva Vzd-

lávací bibliotéky, maj. K. St. Sokol.)

PIERÍ^ J. BÉRANGER:

Markýz z Carabas.

(Listopad 1816.)

J-jle, jedná s námi markýz ten,

jak s lidem, jenž jím poroben.

Herka, jak sedm drahých let,

nám pinesla ho z dálky zpt.
Na jeho starý hrad
jej vidíme se brát,

a v rukou hrdiny

me vzmáchnut nevinný.
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S kloboukm dol! Oslava

a est markýzi z Carabasl

Hej, kasteláni, pátei,

manové, selská verbei —
já sám to, slyšte, já to byl,

jenž králi trn zas vydobyl.

Le, jestli práva má
mi šmahcm nepizná,

uvidí, a mne ert!

že není se mnou žert!

S kloboukem dolft! Oslava

a est markýzi z Carabasl

A roznáší — mne zostudit! —
cos o mlynái jakéms lid,

mj pedek, vzte, samého
syn Pipína byl Krátkého,

Ba vru tomu tak,

že rod mj a mj znak

vzácnjší na mou est,

než sama krále jest.

S kloboukem dol! Oslava

a est markýzi z Carabas!

Kdož pedí páž mou rekovnou
Markýzka sedá s královnou.

By asem biskupem se stal,

syn ku dvoru se odebral.

A syn mj baron pec —
a trochu zbablec —
Chce také míti kíŽ.

Ti zítra má — ba spíší

S kloboukem dol! Oslava

a est markýzi z Carabas!
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Chcem' v klidu žít — a uhlídá,

kdo o daních mi povídá!

O blaho státu nešlechtic

jen dbej a pla — však šlechta nic.

Dík vžím, baštám mým
a bránám, zbrojnicím —
že, má-li prefekt pil,

mu eknem jeho díl!

S kloboukem dol! Oslava

a est markýzi z Carabas!

Ty, knžstvo, za nž mstíme se,

desátek ber a dlme se!

Ty, blbý lide, tebe dál

si sedlat bude feudál.

Honba jen patí nám;
le dívjší my vám
zas prokážeme est:

noc první u nevst.

S kloboukem dol! Oslava

a est markýzi z Carabas!

i, farái, co úad tvj;m kadidlem svým podkuuj.
Co panoš pak a páže je

hrrll na mšáky — ežte je!
' Nech práva slavená,

od pedk zddná
pejdou i nezmnná
na píští kolena.

S kloboukem dol! Oslava

a est markýzi z Carabas!

Pel. Mír. Krajník. (Poesie svtová. Nákl. Dr. Ed. Grégra
1876.)
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GUSTAVE LEROY íhotovitel šicích strojflV.

Náš vavín.

(,1840.)

yy, jichžto péra nerezaví,

by smoena i v lidu krev,

že svobodu a právo slaví,

zvát chcete zloinem mj zpv ?

Tupíte zbra, že šalbu boí,
že práva, svobody jsme stráž?

My jsme, jenž dje lidstva tvoí: —
ó necht kvést i vavín náš!

Hle, vavín svj v tom zpvu nesem,
jenž s letem orla závodí;

on šumí luhem, hájem, lesem,

kde krása dlí a vévodí.

Nás, dobrodruhy, bída chýše
nic nezalekne; lidu stráž

zná stopit nouzi v tesku íše; —
ó necht kvést i vavín náš!

i máme v písni zapít duši

a zapomínat na iny
Vám zpv o bohatýrech sluši,

nám necht píse chudiny!
Nám teba v dílny hmotném hluku
lepšího zpvu než je váš;
lid rád naslouchá slávy zvuku:
ó necht kvést i vavín náš!

Hod císaský v den matky Krista

jsme slavili v nedávný as,
tej pusta jsou slavnostná místa,

kde lid se tlumil v iumný kvas.
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Již nezní stelba z pušky žádné,

kdež pochodn jsou, estná stráž?

Pod sloupem slávy ticho vládne:

ó necht kvést i vavín náš!

Jen ohívárny, cizí sady
jsou vašich písní kolébkou;
chudému kvete vavín všady
a k nebi zvedá hlavu svou
ve vné kráse! — Pemožena,
však hrd klesla lidu stráž,

smrt slavíc pla zkrvácena:

ó nechte^kvésti vavín náš!

V alžírském vedru pro est vlasti

prý vojsko naše krvácí,

a zimnice a mnohé strasti

ve špitál tábor obrací.

O kdo t pomstí, krvi svatá,

kdo vzbudí z mrtvých lidu stráž ?

By kletba stihla hlavu kata:

ó necht kvést i vavín náš!

Peložil Ervin Špindler. (Kvty . 9. 1867.)

EUGENE POTTIER (Básník komuny 1816—1887):

Moloch Baal.

pry s Molochem! Pry s ohavou,
pry s bohem stroj strašlivým;

ienž rdousí s vášní hltavou
i ženu, dít spárem svými
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Moloch, bftli fabrik, takto dl,
dl muži z dnešní chudiny:

»Po mase lanim hdských tl,

já neznám vlasti, rodinyl

Mé jsou tvé snahy, mozek tvj;

nuž, pod mé stroje rázem ho —
neb nenasytíš jícen mj —
své dti drobné i svou cho!<

Co hovoí vk dravý ten

Zda o rodin, krbu pál?
Krb vyhasl, dm spustošen —
tof vykonal vše kapitál.

Co mozek, srdce nadšení;

ba, z toho zisku nevidt.

Na kliky staí toeni
pec ruka dcka šesti let.

Moloch, v chrám fabrik stajený,

kde vládne nový, strašný trest —
tam cyklon jesti šílený,

jímž mozek lidský schvácen jest.

Dav trestanc hnán do všech psot

a loti penz od žok
promní v brzku lidský rod

v galejních stádo otrok.

ve pára v zvucích strašlivých,

na blzu íhá, halenu . . .

oh, ve své víry v okamih
t chytne kmitem emenu.
Hrob zeje tam vždy den jak den,

bez milosti dán zhoub v hod
i život, který nezrozen,

rodiky píští zralý plod.
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Ó ženo, dl pán v pýše své,

ti hrdiny mn svilas
(cho, otec, syn, ti lásky tvé!)

Dnes veer máŠ je v kusech zas.

Le slovo mé jen právem jest,

mne ušetete výtek svých;

soud vdovám vykne takou zvst:
Vždy spili se — to vina jich.

Le doby dnešní muž se hnul,

k dsnému boji vyzbrojen,

v roh stávky druhm boun dul:

Nech padne dsný Moloch ten!

Já nedopustím, obtí,
by Lidskost byla lkající,

na oltá modly v záptí
Bratrství vztýím záící.

Pry s Molochem! pry s ohavou,
pry s bohem stroj strašlivým;

jenž rdousí s vášní hltavou
i ženu, dít spárem svým!J

CLOVIS HUGUES:

Hymna na komunu.

^drávajkomuno! Tvj jas

na Francii pa, když mela,
když ji týral mluvk hlas,

když se v spárech žrout chvla.
Buržoa kdy špit val smle:
»S rebelanty k hraniil* —
Versailles smál se šklebící.
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A Tys lkala s hanbou v ele,

zdráva bud, <i rudá dívice!

Zdráva komuno! Ty's mstila

na katanech v palácích,

otroky jichž krev se lila

sprostší vody ve studních.

To byl vznešený cit práva

kmitající trním Tvým;
s národy za heslem svým
smetlas král hesla dravá.

Zdráva bud, ó vlasti pospolná!

Zdráva komuno! Znl hlas:

>Nerote víc hokých slzí!

Vzhru, svatých chimér jas

zapla na vrcholech tvrzí !«

Zrodila jsi, zvána psancem,
mrtvé zlo, záš zkrocenou,

v lidskosti máš matku svou

veliký duch Tvým je otcem.

Zdráva bud, ó žneko myšlénky!

Zdráva komuno! Dni prokleti!

Na Té a Tvé apoštoly

bandité se hnali v záptí,

kteí žrali chléb náš holý.

Pitlaili Tebe na ze
v hlase svém jen ds a smích,

takže hlas Tvé pomsty stich'

splašená jak v poli hav.
Zdráva muenice slavená!

Zdráva komuno! Do vln

azur smál se, líbal beh.

Ješt zaŠeptnul Tvj dech,

zánik' život síly pln.

Tráva vzrostla na stráních,

Tvoje šiky ds rozfoukl!

v bránu Tvou když vítr tloukl

244



ozvny jen zavznl smích.

Zdráva bud, jež pro nás zemelas!
Však ne, nezemelas, ne!

Bychom smetU starý svt
teba jenom jméno Tvé
vrhnout v lidu mužný kvt
Pijte, milujte a pjte!
Sen se musí vyplnit,

lid zas šat svj bude mít,

a vy, páni, jen se smjte!
Zdráva bud! Juž zítra! Zdráva

spravedlnost!

Pel. —skn. (Z >Pokrokových List*.

)

ROBERT SOUTHEY (1774—1843):

Stesk chudých.

A co lid chudý naíká?
kdys bohá se mne ptal.

>Pojd, vyjdem spolu,* pravil jsem,

>bych odpovd ti dal.<

To veer byl, sníh v ulicích

a kolem tuhý mráz,

my v teplých šatech upjati

a pec jen záblo nás.

Tu pistoupil k nám starý muž,

vlas ídký, bílý ml.
>Co venku v zimní noci chceš,

co zde?<t já k nmu dl.
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»Je ovšem ziiiia,* pravil mi,

>le topit nemám ím,
tož venku žebrám podveer

soucit hlasem mdlým. « —

My bosé dít potkali,

cár, díra jeho šat.

>V tom chladném vtru, co tu chceš*
jal hned jsem se ho ptát.

1 dlo: »Doma v bíd zlé

jest všeho poteba,
na loži otec — poslalim žebrat o chleba, c

Na rohu žena sedla
ve pusté ulici,

na zádech dcko, u prsu

pak druhé plaící.

-"Co v pusté noci dláš tu,

kde mrazný vítr tak}*
by ztichlo, k dcku na zádech

,

svftj obrátila zrak.

Pak dla: »Muž je vojákem,

já Šla mu >s bohem « dát

a nyní do své farnosti

se musím dožebrat.*

My smavé dve potkali,

.^at volný, schýlen zor,

ta zala s chodci noními
hned smlý rozhovor.
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A já se ptal: »Co svedlo t
až v tuto bídu sem,

ku hanb, zmaru, v pozdní žal?<

i ekla: >Chudá jsem!<

Já k bohái se obrátil,

jenž zamlklý tu stál:

>Pro chudý lid si naíká,

z tch každý zvst ti dalU

Pel. Jar. Vrchlický. Z knihy: Moderní básníci anglití.

Nakl. J. R. Vilímek.

EDWIN MARKHAM:

Muž s motykou.

(Psáno pod slavný obraz Milletv.)

Bh stvoil lovka dle svého obrazu,

dle obrazu Boha jej stvoil — —
Genesis.

Jod tíží století jsa shrben, open jde

o svoji motyku a pozoruje pdu,
na tvái nese nekonenost vk
a bím svta na svých ramenech.

Kdo usmrtil v nm nadšení i nadj,
by stal se hmotou bez pláe i touhy

tupou a ztrnulou jak zvíata ?

Kdo pinutil ho elist hrubou svsit?

í ruka zježila to tvrdé oboí?
Van kterých orkán mu shasil svtla mozku?
i je to onen tvor, jež ustanovil Pán
nad zemí vládnout, bdíti nad moem,
dostihnout hvzd a zkoumat nebesa

a zbádati v nich vná tušení ?

Zda Sen to Onoho, Jenž slunce stvoil,
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mu dráhy vyméiv nad svta i)ropastmi . . ,

V nejhlubším jícnu pekel zernalých

nic není hroznjší nad tento bídný zjev —
jenž mluví nejostej' o egoismu svta —
jenž v pravd nejhorším je pedobrazem duše

a Vesmíru nejhrubší vyhržkou!

O, propasti, zející mezi ním
a Serafmy! Vný otrok práce —
ím je mu Plato a ím Pleiad viry?

Um roztoužení zpv vznešených,

svit jitenky a rudých rži krev? . . .

Vk utrpení zírá z hrzné masky
a z nahrbení asu tragedie.

Tím zjevem hárá Lidskost zrazená,

orvaná bídn, v hloubi zneuctná,
všem svta soudcm ve své protesty —
své protesty — vŠak i svá proroctví!

Ó, vládci, pánové, všech íší suveréni,

í rukou dílo to dnes Bohu vracíte?

Vc hrzn obludnou, jíž duŠe vyhasla?

Kdy podepete zas ten zjev, kdys velebný,

kdy vdechnete mu zas tu slavnou nesmrtelnost

a pohled do nebe a jasné zení kol?

Kdy chcete zanítit v nm plameny a sen?

Jak odškodníte ho za mrzkost nepamtnou,
za kivdy, potupy, jichž vky nezhojí ?

O, vládci, pánové, všech íší suveréni,

jak uzave kdys tu své úty Budoucnost?
Co odpovíte jen, až tvrd promluví
ten muž, a Revoluce zachvi svty? /

Kam podjete se. Králové, Království,

vy všichni, na kterých krev toho muže lpí —
až Bohu odpoví vcskera vcná Hrza
v hlubokém tichu píštích století ?

(Zvon 25./7. 1902. Z aogl. pel. r. Sekanina.)

248



MORRIS ROSENFELD:

Milioná slz.

Ó žádný zlatý nástroj neladí,

ó vte, hrdlo mn k pní,
ó vte, že žádný s hry kyn
mé struny nezvlní k znní.

Jen otrok, jenž lká, a otrok, jenž stká,

mé písn vzbouzí, syn chátry,

tu plamenný se vzbouzí mj zpv
pro moje chudé bratry.

Vím, proto též umru pedasné,
a to mj život schvátí,

ký dik mi mohou za všecko

ti chudí lidé dáti ?

Ti slzemi platí za slzu,

nemohou jinak — to staí —
Tak já jsem milioná slz,

za miliony plái.

Peložil Jar. Vrchlický. Z knihy: Zpvy z Ghetta.

(Kvty 1901.)

PERCY BYSSHE SHELLEY (1792—1822):

Úryvek z „Odpoutaného Prométhea'

Qltáe, trny, soudy, vznice
kdys osazené bídáky, již nesli

tiary, žezla, mee, kruhy, knihy

lživého práva s poznámkami hlupství,

se vcem barbarským ted podobaly

a peludm, jichž zmizela i pamt,
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jež s podstavc svých triumf zí na to,

jak v prach se ítí paláce a hroby

tch, kteí byli vítzi jich druhdy.

A obrazy ty k pýŠe král, knží
kdys víry pochmurné však všemohoucí
a moci valné jak svt, který zhltla,

jen pedmty jsou podivu. Vše znaky

a nástroje otroctví posledního

ní ješt v stedu zalidnných zemí

ne zkáceny, však všemi nevšimnuty.

A dsné idoly, jichž bh i lovk
se hrozili, již mají tolik jmen
a tolik tvar cizích, divých, dsných
a erných, kletých, a již sluli Joviš,

zlý tyran svta, národy jejž strachem

panickým jaté krví uctívaly

a srdce utýraná dlouhou tužbou

a láska smýkána ku stupm jeho

oltá bez vnc a podávená
ve stedu slzí bezmocných tch lidí,

již tomu lichotili, co je dsem,
a ten byl záštím, idoly ty chmurné
v prach padly svojicli opuštných svaty.

Ten malovaný závoj, zvaný žitím

kdys pedky, který slab napodobil

jak barvami nedbale hozenými
vše, eho lidé báli se, co zdáli,

jest roztržen. liž spadla dsná maska.

Bez žezla volný lovk bez všech mezí,

však lovk rovný bez kast, národností,

prost bázn otrocké a kult, ád,
král vlastní, dobrý, spravedlivý, moudrý
a lovk vždy! Bez vášn? Nikoliv,

však zloin jsa prost a muk, jež byly,

že vle jeho chtla je a nesla,

ne .«5mrti prost, ni náhod, zmny, ale
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jak otroky je íd, jsout svory,

bez kterých moh' by pozvednout se k výši

nejkrasší hvzdy v nedostupném nebi,

jež trní v hloubi nesmírného prázdna.

Peložil Jar, Vrchlický. (Svtová knihovna, red.Jar. Kvapil.

Praha. Nákladem ]. Otty.)

JINDICH HEINE:

Tkalci.

Vyato z nezabavených básni J. Heine-ho. Peložil

G. Žalud.

Bylo to roku 1844, kdy všichni myslící a cítící lidé

stední Evropy musili býti oteseni ve své víe v stávající

hospodáský ád hrozným výkikem bídy, jimž v jejich

sluch zavznSly boue tkalc v pruském Slezsku i jinde.

Mzda tkalc pi zavádní nových stroj stlaena do té míry,

že pi nejvyšším uskrovnní nemohla více stait na živo-

bytí. Nouze a hlad i nemoce je provázející, jež byly denním
údlem textilních dlník, posléze veštvaly strádající a

pomoci nenacházející lid v divoké povstání ; to ovšem bylo

pruským vojskem krvav zduseno a královskými soudy
bezpíkladn krut ukoneno. Veejná moc zjednala po-

ádek, vykonala svoji povinnost ... A kdož více se staral

o beznadjnou a zoufalou bídu klesajících pracovník :

A z této chmurné nálady, která musila za tak smutných
výsledk pronikati dušemi lidí, jichž srdce nebylo pohlceno

žaludkem, vytryskla mocnou silou Heine-ova uvedená báse.

"Rez vláhy slz svým mraným zrakem hledí,

v ret zuby mlky tnou a nade stavem sedí!

>Nmecko, tkáme pohební tvj šat,

v nj tkáme trojí kletbu, jíž náš život klát —
my tkáme, my tkáme!

To: klet bud bh, jejž modlitbou jsme ctili,

kdy zimou tuhl úd a hladem chably síly;
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my marné douali v své spasení,

bfth lásky, dobroty byl nám jen k mámení —
my tkáme, my tkáme!

Klet budiž král, král mocných svta toho,

jenž neznal mírnit bídu a vlád' chudým stroho,*)

jenž slední peníz na da z ruky rval

a bez srdce nás jak psy bídné stílet dal —
my tkáme, my tkáme!

A kletba n^ší macešské bud vlasti,

jež pro nás mla potupu, žal jen a strasti,

kde ped rozpukem každý srážen kvt,
a hniloba kde na sta erv volá v svt —
my tkáme, my tkáme!

I.ef lunek, skipot hud nám ze stavu svor,

my tkáme dnem i nocí bez dechu, na úmor. —
Nmecko, tkáme pohební tvj šat,

v nj tkáme trojí kletbu, již náŠ život klat —
my tkáme, my tkáme!

Ukižovaný.
úryvek z básn: Nmecko. Zimní pohádka.

l^dyž mlha ranní mizela
* vidl jsem u cesty níti

v erváncích jitra toho tvá,

jenž dal se na kíž vbíti.

Ubohý brachu, mne pohledy
na Tebe rozechvly.
Ty, jenž fsi vykoupit chtl svt
bloude, ó Spasiteli!

) plsn, tvrdé.
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Divn si s tebou zahráli

pánové z vysoké rady —
Pro bezohledn napadFs

církve i státu ády.

Na neštstí tvé knihotisk

tenkrát byl pouhou bájí

jinak bys býval napsal spis

o nebe záhadném taji.

Censor by místa seškrtal,

by mocné nevzbouila,

tak by T censura laskav
ped kížem ochránila.

Ach, kdybys býval jiný text

volil k Tvým kázáním s hory,

vtipu i ducha ml Jsi dost

bys šetil oveek sbory.

A penžníky, bankée
hnas biem od chrámu prahu.

Nešastný snílku! Na kíži

visíš ted pro výstrahu!

KAREL HENCKELL:

Policejní komisar.

Jsem policejní komisa
Bohaboj Jindich Neúprosný,
polévku jakou chceš si va,

v ní najdu pece vlas jen hrozný.

Rozpouštt umím schze vám,

jež nejsou zbožné nebo mravné,

uznání za svou zrunost mám,
jsa pravou rukou vlády slavné.

253



Vét vclc/rádných slovníek
pi sobe nosím vždycky,
v§e rudé zvtí nosíek
mj bystrý, politický.

ich jemný mj, ich dobrý inftj

ped petrolejem mne zachrání,

jak cítím cos, hned vzkiknu »Stj!<
neb >Rozejdte se již, páni!«

Žijeme v dob úpadku,
bou divých myšlének burácí,

již cítím, jak se poádku
posvátné sloupy ítí, kácí.

A nevrnosti Samson nah
na božských, svtských hrázích tese;

rozpouštím schze — máte strach? —
svt dál se za svým cílem nese.

Volné pel. Rudolf lilový.

ADA NFXiRI:

Zhrdáni.

^éšák lstivých vykrmené davy
jen cifrou živeny a masem, vínem,

bohá svte, koket výkvt smavý
kde v požitku me líném,

O chlorotických žen ty bídný svte,
jež na mši jdou milence ekajíce,
kde cizoložství, klam a zrada kvete,

kde nadj nevzplá více:

Ty chceš mi, svte lživý, zakrývati

to slunce, které z ideál svítí?
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Je, trpaslíku, chceš mi z prsou dráti?

Má kídla chceš mi vzíti?

Ty lezeš a já lítám; žvaníš, zpívám,

lžeš, vraždíš, hlodáš, vím svému duchu,

já v zlatý ar se svého vzletu skrývám,

co ty se hroužíš v puchu.

O tuný svte hus a chytrých had,
ó bídný svte, budiž proklet v prachu,

zrak upený mám do hvzd vodopádu,

jdu osudu vstíc v nachu.

Já svtla žíznivá, bez rady, sama
jdu, bud si skeptický a bídný dále,

mn toužn lásky zvst, jež neoklamá,

se z ader ine stále.

Jdi, hnusný svte, dále za svým chtíem,
svých nevstek za grošem, já se nehnu,

však verše svého žhavým, dravým biem
já v obliej ti šlehnu.

Peložil Jar. Vrchlický. (Ti knihy vlašské lyriky. Nákladem
Vzdlávací bibliotéky.)

m
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